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Sessió 24 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. 

Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Senserrich i Gui-

tart; del secretari, Fernando Sánchez Costa, i de la secretària en funcions, María José Gar-

cía Cuevas. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i Santacana, Jor-

di Cuminal i Roquet, Chakir el Homrani Lesfar, Josep Maria Forné i Febrer, M. Assumpció 

Laïlla i Jou, Maria Rosell i Medall, Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa Vallver-

dú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, 

Javier Rivas Escamilla, Lorena Roldán Suárez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 

Carles Castillo Rosique i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Sa-

torres i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, 

pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estu-

diants amb síndromes de sensibilització central (tram. 250-00634/11). Grup Parlamentari 

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

presentat: BOPC 245, 32; esmenes: BOPC 290, 77).

2. Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa (tram. 250-

00651/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 33; esmenes: BOPC 290, 78).

3. Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (tram. 250-00663/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 256, 35).

4. Proposta de resolució sobre les escoles de música (tram. 250-00673/11). Grup Par-

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

sentades (text presentat: BOPC 262, 35; esmenes: BOPC 314, 3).

5. Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilator-

rada (tram. 250-00683/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 262, 45; 

esmenes: BOPC 314, 3).

6. Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text (tram. 250-00700/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 268, 31; esmenes: BOPC 314, 3).

7. Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text (tram. 250-

00814/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 21; esmenes: BOPC 

358, 21).

8. Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la construcció de 

l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí (tram. 250-00705/11). Grup Parla-

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

tades (text presentat: BOPC 275, 151; esmenes: BOPC 314, 4).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes sords (tram. 250-

00707/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 275, 153; esmenes: BOPC 314, 4).

10. Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Uni-

des (tram. 250-00723/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 275, 172).

11. Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables (tram. 250-

00746/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 281, 17).

12. Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de l’Escola In-

termunicipal del Penedès (tram. 250-00748/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
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ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 19;  

esmenes: BOPC 314, 5).

El president

Bona tarda, diputades i diputats. Si els sembla, anirem començant.
En primer lloc, hi ha algun grup parlamentari que hagi de fer substitucions?

Sonia Sierra Infante 

Sí, el senyor Rivas substitueix... Perdó.

El president

Sí, endavant, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante 

El senyor Rivas substitueix el senyor Martín Barra.

El president

Molt bé. Junts pel Sí, no? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, comencem l’ordre del dia amb el primer punt... (Esther Niubó Cidoncha 

demana per parlar.) Sí?

Esther Niubó Cidoncha 

És un tema de forma, que ja li he comentat a...

El president

Endavant, endavant, senyora...

Esther Niubó Cidoncha 

Simplement, amb relació a l’última proposta de resolució, referent a l’Escola In-
termunicipal del Penedès, per deferència a les persones que vindran, que encara pro-
bablement no han arribat totes, proposaria avançar aquesta proposta, no sé, potser 
en el tercer punt, quan la gent s’hagi incorporat, tothom tingui consciència que són 
els representants que han vingut aquí.

El president

D’acord. En tot cas, farem els dos primers punts i abans de fer el tercer pregun-
taré si els convidats de cadascun dels grups han arribat o no. Si faltés algú ho pos-
posaríem, d’acord? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu 
per a estudiants amb síndromes de sensibilització central 

250-00634/11

Molt bé, doncs. Passem al primer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució 
sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb síndromes de 
sensibilització central. Proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialista, a la 
qual hi ha una esmena de Junts pel Sí. Per defensar la proposta té la paraula la dipu-
tada senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha 

Gràcies, president.

El president

Els recordo, si em permet, senyora Niubó...

Esther Niubó Cidoncha 

Sí, sí.
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El president

Els recordo que vàrem pactar que les intervencions no s’allargarien més enllà de 
tres minuts.

Esther Niubó Cidoncha 

Cap problema. 

El president

Oído cocina. (Rialles.)

Esther Niubó Cidoncha 

Sí. 

El president

Més aviat. Endavant, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha 

Molt bé, gràcies. Bé, doncs, aquesta proposta que presentem prové de la mobi-
lització de les famílies que tenen nens i, bé, nens i una mica més joves, afectats per 
malalties englobades dins del grup de síndrome de sensibilització central, que és 
fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple o electrohipersensibilitat. 
És innegable, doncs, la incidència de la salut dels infants i joves en el seu procés 
d’aprenentatge, però en el cas de determinades malalties, com aquestes, entenem 
que l’Administració hauria de poder fer més per a garantir la continuïtat del seu pro-
cés educatiu, la seva inclusivitat.

En aquest cas, estem parlant de nens i nenes, per exemple, els que tenen sensibi-
litat química múltiple, que no poden estar en contacte amb productes d’higiene per-
sonal, amb alguns elements que hi ha a les aules, no?, d’algun mobiliari, alguna pin-
tura, alguna cosa específica, i això, a més a més, fa que no puguin escolaritzar-se, 
no puguin seguir el procés d’escolarització normal, no puguin assistir, en molts ca-
sos, a les aules. I el que es tracta també, doncs, d’evitar la seva desconnexió del seu 
entorn o del centre educatiu. Per tant, són alumnes que pateixen o poden patir forts 
dolors, que en molts casos no aconsegueixen descansar a les nits, tenen trastorns de 
son, tenen símptomes depressius, i això limita molt la seva activitat física o mental 
i, en qualsevol cas, doncs, no poden portar el mateix ritme educatiu que els seus 
companys.

Per als afectats, com deia, de la síndrome química múltiple existeixen aquests 
riscos a l’entorn que deia, la presència de productes de neteja, pintura, colònies, 
productes d’higiene, llapis, tot això els poden causar alteracions hormonals molt 
negatives per a la seva sensibilitat. I per això presentem aquesta proposta, que en-
tre d’altres coses pretén promoure la creació d’un protocol educatiu inclusiu per als 
estudiants que tenen aquesta problemàtica, aquesta simptomatologia, que tingui en 
compte les limitacions que tenen, les necessitats específiques de cada patologia, te-
nint en compte que aquest protocol no existeix. 

Aquest protocol hauria d’incloure, doncs, mesures de control ambiental. Hauríem  
de poder garantir la possibilitat de cursar estudis de manera presencial i no presen-
cial amb la mateixa matrícula, perquè, si no, no hi ha manera de facilitar la conti-
nuïtat a la formació d’aquests nens; com deia, tenen episodis d’hospitalització, en 
molts casos els és impossible assistir al centre educatiu. I de Catalunya, de moment, 
doncs, no és possible a la secundària aquesta escolarització a distància, i pensem 
que hi hem de posar remei. I això buscant sempre un sistema mixt, no? Les famílies 
expliquen que el que no poden permetre’s és perdre totalment la connexió que tenen 
amb l’entorn social, no?, perquè això els causa uns problemes posteriors, a nivell de 
socialització, importants.

Garantir, entre d’altres, la formació i la sensibilització del professorat, i del pro-
fessorat sobretot implicat, per millorar la diagnosi i aplicar també els tractaments 
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adequats. Conscienciar a la comunitat educativa, la informació a la població és fona-
mental, jo penso que encara són malalties molt poc conegudes. Un dels altres punts 
té a veure amb que es pugui, precisament, perquè aquest protocol sigui inclusiu, 
poder-lo completar amb altres protocols d’actuació en altres àmbits que afecten els 
nens i nenes, com l’accés a la feina, la mobilitat, la sanitat. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Ja acabo, president.

I gairebé per últim, permetre també aquest reconeixement del grau de discapa-
citat, que els resulta imprescindible per a les adaptacions que necessiten. És a dir, a 
nivell d’Unió Europea ja s’està treballant molt en que les afectacions per temes de 
discapacitat i minusvalidesa no siguin només per temes físics, sinó també en àmbits 
socials. Aquest seria un dels trets característics d’aquests pacients, no? I en aquest 
cas, doncs, fem aquestes propostes. Com deia, es tracta de garantir el mínim impac-
te sobre la seva socialització, que tinguin un correcte desenvolupament, i això en el 
sentit que hem de treballar per facilitar les condicions per dur a terme una vida el més  
normal possible. Això és el que sotmetem a votació avui.

Gràcies.

El president

Sí; gràcies, diputada. Per a la defensa de l’esmena de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, una vegada més, parlem en aquest Parlament de fibromi-
àlgia, fatiga crònica, de la síndrome central, no?, perquè és veritat que és un tema 
que ha estat recurrent en els últims anys. Vam començar a parlar-ne al 2008, en el 
plenari, arran d’una iniciativa legislativa popular en la qual es va voler implantar un 
protocol d’acció sobre la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica només, en 
aquell moment, que després va ser ampliada, i que el 2010 es va traduir en la creació 
de setze unitats hospitalàries especialitzades en aquest tema arreu del territori, que 
el 2014 es va traduir també en una comissió de treball al departament, precisament 
perquè en aquests anys no havíem acabat de solucionar el tema de l’atenció a les per-
sones afectades amb aquestes síndromes.

En aquell moment es va treballar sobre tres eixos, que era, per una banda, cons-
cienciar la població d’aquestes malalties i ajudar a desestigmatitzar-les, impulsar 
també accions formatives, concretament als professionals sanitaris, i també elaborar 
un pla operatiu per tal de reordenar els serveis, garantir l’accés equitatiu, tenint en 
compte la cohesió territorial, però també la continuïtat assistencial. 

I, en aquest sentit, agraïm aquesta proposta de resolució perquè el que fa, certa-
ment, és traduir aquest pla d’acció, aquest pla operatiu al món educatiu, on també 
és necessari, i a més a més, segurament, amb molta més intensitat, perquè és veri-
tat, com deia la diputada propietària de la proposta de resolució, doncs, certament, 
aquestes malalties encara ara són molt desconegudes i més en l’àmbit infantojuvenil. 
I certament, afecta, no només el procés educatiu d’aquests infants i joves, sinó tam-
bé tots aquells aspectes complementaris, però també centrats en la seva vida, com 
pot ser l’habitatge, com pot ser la part social, com pot ser l’atenció sanitària, etcète-
ra, no? I per tant, en aquest sentit, no podem estar més d’acord amb el desenvolupa-
ment d’aquesta proposta de resolució. 

Només nosaltres vam presentar una esmena, justament al punt 7, que té com dues 
parts. Per una banda, afegíem donar valor al que és el pla operatiu, un pla operatiu que 
va aprovar el Departament de Salut conjuntament amb la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunitària i amb les associacions vinculades a les famílies de les  
persones afectades de fibromiàlgia i fatiga crònica, que es va aprovar a finals del 
2016 i que ara ja estan fent aquesta segona edició. I per tant, per una banda, donà-
vem valor a aquest pla, que està funcionant i està funcionant bé, i, per una altra ban-
da, nosaltres demanàvem suprimir una part del redactat en el qual es fa referència, 
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precisament, al reconeixement de les incapacitats i les minusvalideses per part dels 
experts, dels professionals sanitaris i d’aquells protocols que des del professional sa-
nitari han d’aplicar per donar, certament, un millor diagnòstic i una millor atenció 
terapèutica a aquestes persones.

I ho demanàvem, precisament, perquè això no és competència ni funció dels 
metges o el professional sanitari de la primària, que és qui sí ha de formar-se, qui sí 
ha de fer protocols, qui sí ha de diagnosticar millor i donar una bona acció terapèu-
tica, però el que ha de fer aquesta avaluació de discapacitats i minusvalideses, en 
aquest cas, ho ha de fer els professionals de l’ICAM perquè, òbviament, el que ge-
neres és la creació d’un dret a una percepció per aquestes minusvalideses, que això 
depèn directament de la Seguretat Social. I per tant, en aquest sentit, nosaltres en 
aquesta esmena demanem la supressió de l’últim punt, tal com està en el butlletí de 
la proposta de resolució.

En qualsevol cas, donem suport a la resta de punts i celebrem que aquí, a Ense-
nyament, també es pugui parlar d’aquestes malalties.

El president

Sí; gràcies, diputada Laïlla. Ara, per fixar la posició dels grups parlamentaris té 
la paraula, en primer lloc, la diputada Sònia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciuta- 
dans.

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, volíem agrair al Partit Socia-
lista que porti avui aquesta proposta de resolució, perquè normalment les persones 
que pateixen les malalties englobades dins del grup de síndromes de sensibilització 
central són persones que consideren que no s’entén bé la seva malaltia, i normalment 
manifesten que se senten molt incompreses. Quan parles amb aquestes persones, 
normalment, és el primer que surt. I creiem que aquest problema encara s’agreuja 
més entre els menors d’edat. Si les persones adultes se senten incompreses, un nen 
que costa més d’entendre què li pot passar i per què no està fent tombs i jugant i cor-
rent tots els dies, suposem que encara deu ser pitjor.

No ens acaba d’agradar el redactat del punt 4, però, bé, entenem el que vol dir i 
nosaltres votarem a favor de tota la moció.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
la diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Bé, estem parlant de malalties que cada vegada estan més 
diagnosticades i que ara s’està donant a conèixer com i quant pateixen les persones 
que les tenen. Com a administració pública, nosaltres creiem que s’han de posar a 
l’abast d’aquestes persones tots els recursos pertinents, s’ha de seguir fomentant la 
recerca per poder conèixer més i millor com afecten i, en el cas de l’educació, s’ha 
de sensibilitzar la comunitat educativa i s’ha d’impartir formació específica al pro-
fessorat perquè sàpiguen entendre les necessitats específiques d’aquestes persones a 
cada etapa i, a més, puguin facilitar-los l’aprenentatge i la convivència.

Aquests aspectes i altres que es proposen a la proposta de resolució creiem que 
s’han de treballar, com ja es proposa també, de manera interdepartamental, entre 
Ensenyament, Salut, Benestar Social i Ocupació. I ja només em queda dir que do-
narem suport a tota la moció a excepció del punt 7, perquè, com comentava la dipu-
tada de Junts pel Sí, el reconeixement del grau de discapacitat no li correspon a la 
primària, sinó a l’ICAM.

Gràcies.
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El president

Gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
té la paraula el diputat senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Agraïm, en primer lloc, al Grup Socialista aquesta moció 
sobre una problemàtica concreta i en favor d’un grup de persones que pateixen una 
dificultat, de vegades dificultats que no són gaire visibles però que, realment, són 
molt costoses per al desenvolupament de l’aprenentatge i de la vida quotidiana. Tots 
estem compromesos amb una educació inclusiva i, per tant, hem d’atendre totes les 
realitats que troben barreres per al seu aprenentatge. I això s’ha de fer amb recursos, 
també, perquè aquesta educació inclusiva no sigui una gimcana per als professors, 
una dificultat per als professors, sinó que tinguin els recursos necessaris per no que-
dar excessivament superats per la pluralitat d’experiències que hi ha a l’aula.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. I m’agradaria dema-
nar-li a la diputada socialista que aclarís aquest punt, no? Perquè jo, sincerament, no  
sé què votar encara, i això és maco perquè significa que depèn del que hi digui;  
no, no venim tots absolutament amb el vot prefixat. Perquè, efectivament, entenc 
l’argument i penso que és així, que el grau de discapacitat i el reconeixement d’una 
discapacitat no depèn del metge primari. Una altra cosa, i per això penso que el seu 
redactat era correcte, és que el metge pugui reconèixer, que pugui indicar vies, que 
pugui facilitar de diverses maneres que se li reconegui aquella discapacitat, però 
no és ell qui dona aquella discapacitat, i em sembla que és així. Per tant estem per 
abstenir-nos en aquest punt. Ara, si vostè explica que és diferent, doncs, ho replan-
tejarem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I, per acabar el posicionament dels grups, per part de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent té la paraula el diputat senyor Carles 
Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, per la nostra part també donarem suport a aquesta pro-
posta de resolució, també amb excepció del punt 7. En tot cas, a l’espera d’un darrer 
aclariment per part del grup proposant, per raons que ja s’han dit i que, per tant, no 
cal repetir.

Tanmateix, nosaltres només volem subratllar que, quan aprovem aquest tipus de 
protocols, hem de tenir en compte de forma molt clara i rotunda que això requerirà 
un pressupost, que això requereix d’una partida pressupostària que ho acompanyi 
per tal de fer efectiu el seu resultat, no?, i la seva efectivitat, tant a nivell de profes-
sionals com adaptació d’espais, etcètera. No n’hi ha prou amb que aprovem proto-
cols que després no s’apliquen o s’apliquen amb moltes dificultats o de forma insu-
ficient, precisament per manca de recursos. 

Poso l’exemple de la legislació LGTBI, no?, que contempla, precisament, pro-
tocols de prevenció i d’intervenció també en l’àmbit escolar, i constatem que, entre 
altres raons, per no disposar de recursos suficients a nivell de professionals, etcète-
ra, entre d’altres, doncs, no s’està aplicant amb tota la rotunditat i sistemàtica que 
caldria. Per tant, només cridem l’atenció de que és molt important aquest tipus de 
protocols que vagin acompanyats dels procediments organitzatius, dels recursos tèc-
nics i pressupostaris adients.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Niubó, restem expectants a la seva capacitat de convenciment. 
Té la paraula.
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Esther Niubó Cidoncha

Ho intentarem. No, en primer lloc, agrair a tots els grups el suport majoritari de 
la proposta. I, amb relació al punt 7, dir que nosaltres no tenim, en primer lloc, cap 
problema en reconèixer la feina que s’estigui fent en aquest pla operatiu que propo-
saven a la proposta, però, realment, en aquest redactat, que entenem que és molt ge-
nèric, nosaltres no entràvem a qüestionar a qui corresponia la competència; tampoc 
volíem valorar la tasca de l’ICAM. És simplement un redactat genèric que el que vol  
és pretendre avançar en la permissió de reconeixements de discapacitat que per a 
aquesta gent són imprescindibles perquè se’ls puguin reconèixer canals adaptats als 
centres educatius. Si no tenen aquest reconeixement, realment, els centres educatius 
no els poden ni posar recursos addicionals ni permetre quines vies, fins i tot d’ense-
nyament d’escolarització a distància, de sistemes mixtos, això no ho tenen.

Quan aquest matí parlava amb el col·lectiu i els plantejava aquesta esmena i em 
deien: «És clar, és que és el tema més important.» Per tant, nosaltres no tindríem 
problema i, de fet, li hem plantejat a la diputada de Junts pel Sí a assumir aquesta 
esmena i, finalment, afegir un punt més que digués: «i avançar en el reconeixement 
del grau de discapacitat que tenen aquestes malalties, que són imprescindibles per a 
les adaptacions escolars que necessiten». És a dir, si això és així i es pogués accep-
tar, nosaltres encantats, perquè així aconseguirem satisfer tothom.

El president

Diputada Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Molt breument, amb aquesta esmena nosaltres sí que ho 
podríem acceptar, perquè, tal com estava redactat, s’entenia que era el professio-
nal sanitari, a què feien referència en el mateix punt, que havia de diagnosticar, de 
fer protocols d’aplicació, etcètera, el que havia, també, de fer uns informes que fa-
cilitessin el grau de minusvalidesa, etcètera. I, per tant, si no és així, i queda clar  
que no ha de ser així, sinó que és l’ICAM el que seguirà fent aquest fet, per part nos-
tra no hi hauria cap problema.

El president

Li demanaríem a la diputada Niubó que ens passés per escrit, encara que sigui a 
mà, el redactat final d’aquest punt setè, entenc.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, sí.

El president

I, per tant, podríem procedir a la votació del conjunt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Bé, s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa
250-00651/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un tercer institut a Tortosa. És una proposta de resolució presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, a la qual s’ha presentat una esmena per part del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta té la paraula pel PSC el 
diputat senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Amb aquesta proposta de resolució es-
tem demanant que es procedeixi de manera immediata a executar l’obra de cons-
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trucció d’un tercer institut de Tortosa en els terrenys on va ser projectat i que van ser 
cedits, fa molts anys ja, pel mateix ajuntament.

La situació, resumint, és la següent: existeix una reivindicació de fa més de 
vint anys per fer aquest institut al marge esquerre del riu Ebre, on clarament man-
ca aquest centre de secundària. Tant l’Ajuntament de Tortosa com el Departament 
d’Ensenyament han defensat sempre la seva necessitat; bé, sempre no, fins ara, fins a 
dia d’avui, en què hi ha aquest govern d’unitat nacional que ha decidit passar aques-
ta necessitat al calaix per una mera qüestió economicista –diguem-ho així de clar–, 
així com també que veurem com avui s’excusaran en previsions inexistents o en una 
planificació de tipus més general per a tot Catalunya, que mai no arriba i que, per 
cert, depèn també de vostès, del Govern. I, mentrestant, Tortosa sense edifici per al 
seu tercer institut.

Perquè el problema és l’edifici que l’ha d’acollir, no l’existència en sí mateix de 
l’institut. L’institut va començar a funcionar ja de manera efectiva el juliol del 2010 
com Institut Cristòfol Despuig, instal·lat provisionalment a l’edifici Betània, que es 
diu. Va ser una decisió, com dic, provisional i pensada només mentre es construïa  
l’edifici adequat per acollir aquest institut, que així, des de llavors fins avui dia, 
comparteix les instal·lacions amb l’escola que es diu Sant Llàtzer. Els dos centres 
són, a més, centres de referència potents des del punt de vista de programes i ini-
ciatives pedagògiques, cosa que provoca encara un increment més gran del nombre 
d’alumnes, perquè la gent vol anar a l’institut i el col·legi, i el fet de compartir espais 
a l’actual edifici provoca incomoditats concretes, atès que no estan preparats per 
acollir ambdós alhora. 

Algunes de les problemàtiques concretes, per exemple, que els apunto són: aules 
de més de trenta alumnes; no existència de departaments a l’institut, perquè han de 
reunir-se en espais sense finestres que en realitat són magatzems; algunes classes 
es fan al bar, separades per plafons, i més irregularitats vàries, que es contravenen 
directrius i normatives vàries d’ensenyament. Creuen que és de rebut això a la Cata-
lunya del segle xxi? Nosaltres creiem que no. 

Pensem que cal que el Govern de la Generalitat deixi de maltractar el sud de 
Catalunya, en especial les Terres de l’Ebre, i exigim les inversions que la seva ciuta- 
dania reclama i que mereix. Les que van prometre i per les que es van comprome-
tre. I és per això que els demanem la construcció del nou edifici per ubicar l’Institut 
Cristòfol Despuig com cal, que permeti crear els espais necessaris per donar una 
educació de qualitat. I els demanem, per tant, que mantinguin el compromís que 
sempre han mantingut tant l’Ajuntament de Tortosa com la mateixa Generalitat, i és 
que sempre han dit als tortosins i a les tortosines que es construiria un tercer insti-
tut, i que en cap cas l’Escola de Sant Llàtzer es convertiria en institut escola. Què 
és el que els passa ara? Compleixin amb el sud de Catalunya, compleixin amb les 
Terres de l’Ebre.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per a la defensa de l’esmena, per part del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula la diputada senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies, president. La nostra és una esmena tipus que presentem el nostre 
grup quan es presenten multiplicitat de propostes d’equipaments i que està relacio-
nada amb dir: «Planifiquem d’acord amb els ens locals les actuacions en funció de 
les necessitats d’escolarització i amb els recursos que hi hagi disponibles.» I la situa-
ció –resumint– que sabem no coincideix gens amb la que ha plantejat ara el diputat 
i, per tant, aquí són dos punts de vista contraposats. La primera és que el tercer ins-
titut ja està fet, ja està feta l’Escola Sant Llàtzer, l’equipament de l’Escola Sant Llàt-
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zer, que és una escola que es va planificar per tenir més d’una línia, que finalment 
ha estat d’una línia i que aleshores hi havia molt d’espai disponible.

També el que ens arriba, tant des del departament com des del municipi, és que 
hi ha satisfacció de la comunitat educativa pel fet que conviuen amb entrades sepa-
rades, però en el mateix espai, un institut i una escola, que funcionen independent-
ment però que, evidentment, comparteixen espai, la qual cosa és positiva per a les 
famílies i per a tothom; i que, a més a més, aquest institut està a pocs metres del 
solar al qual ha fet referència el diputat, que es va cedir en el seu moment per fer un 
nou institut, de manera que si l’escola necessita créixer en el futur o hi ha un crei-
xement no previst de secundària, que es comença a albirar en l’horitzó, la proposta 
de quart institut –no de tercer, de quart institut– per a Tortosa no hi renuncia ni el 
Govern de la Generalitat i entenc que ningú a Tortosa. I, per tant, com que els recur-
sos s’han de destinar de la millor manera possible, perquè són recursos públics per 
a tothom, amb l’aprofitament d’aquest espai, que és una escola nova, és una escola 
molt recent, s’ha pogut complir amb unes necessitats i, en cap cas, no es renuncia a 
un quart institut, tant si l’escola necessita créixer com si es necessita un quart institut  
a Tortosa, que segons la planificació educativa existent no cal aquest quart insti- 
tut ara, de manera immediata, però no és un projecte que quedi desestimat. Però no 
seria tercer institut, sinó que seria el quart institut al municipi.

Per tant, no s’abandona cap projecte de construcció d’institut, sinó que el tercer 
institut ja està fet a pocs metres d’on estava cedit el terreny, que el terreny continua 
a disposició pel futur que convingui. 

Moltes gràcies... Per tant, entenem que no s’accepta l’esmena, i nosaltres ens 
mantenim en el posicionament que he esmentat.

El president

Gràcies, senyora Simó. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gracias, presidente. Bien, decía la diputada Simó que no coinciden con el pun-
to de vista del grupo que presenta la propuesta. Bueno, pues a nosotros nos coincide 
y al cien por cien, le tengo que decir, porque no puede decir que existe este tercer 
instituto cuando lo que está es compartiendo espacio con otra escuela, con la escuela 
Sant Llàtzer. Y además es que le estamos diciendo las condiciones en las que están 
estos alumnos, que tienen que dar clase en el bar. Si a usted le parece que eso es un 
instituto en condiciones, pues, entonces explíquemelo porque, desde luego, yo no lo 
entiendo, pero, bueno, me imagino que después el compañero le podrá rebatir estos 
puntos.

Nosotros, la verdad, es que ya hace tiempo desde mi grupo que venimos alertan-
do de la falta de necesidad de hacer una mejor planificación, sobre todo en cuanto a 
secundaria se refiere, porque el departamento va haciendo parches en lugar de, real-
mente, enfrentar el problema y hacer una planificación como correspondería. De he-
cho, nosotros en una de nuestras mociones les pedimos que presentaran un informe 
con esta planificación, un informe que se tendría que haber presentado en el mes de 
octubre y que estamos a junio del 2017 y todavía no hemos visto el informe. Por tan-
to, lo que tienen que hacer, en vez de inventarse cosas como que ya existe este tercer 
instituto que, si puede ser, me explica a ver dónde está, pues, entonces es hacer esa 
planificación y, realmente, cumplir con sus compromisos y cumplir con este tercer 
instituto que, además, están los terrenos cedidos por el ayuntamiento. 

Muchas gracias.

El president

Sí; gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula la diputada Albiach. Endavant.
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Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. En aquesta proposta de resolució el que veiem són dos pro-
blemes que són crònics i que veiem sovint a la Comissió d’Ensenyament, com són, 
per un costat promeses que no es compleixen i, d’una altra banda, un cert desequili-
bri territorial pel que fa a les instal·lacions; és a dir, hi ha territoris a Catalunya que 
estan menystinguts pel que fa a instal·lacions, i no només educatives.

Nosaltres creiem que calen infraestructures dignes, que això també entra dins 
de la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat. Cal donar sortida a la massificació que 
actualment s’està patint a secundària, no només a Tortosa, sinó a tota Catalunya. 
A nosaltres, realment, ens és igual si estem parlant d’un tercer o d’un quart insti-
tut –no entrarem aquí–, el que sí que creiem és que s’han de complir les promeses, 
s’han d’atendre les necessitats i, en aquest cas, són reals i, per tant, donarem suport.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula la diputada Maria José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, desde el Partido Popular apoyamos la propuesta de re-
solución porque apoyamos esta petición del tercer instituto en Tortosa, como hemos 
hecho tradicionalmente. Quiero recordar que, ya en el pleno de abril de 2015 del 
Ayuntamiento de Tortosa, el PSC ya presentó una moción para pedir la construc-
ción de este instituto y nosotros lo apoyamos, nuestros representantes territoriales 
lo apoyaron.

Es esta una reivindicación histórica de Tortosa desde el 2009, que ya el conseller 
de Educación de aquel momento, Maragall, lo prometió. El Ayuntamiento de Tor-
tosa incluso cedió los terrenos, o sea que el ayuntamiento se comprometía y asumía 
este proyecto. Empezó a funcionar, como se ha dicho, en una instalación provisio-
nal. Ha ido pasando por distintas soluciones provisionales, pero que se pase por una 
situación provisional no quiere decir que se renuncie a un edificio en condiciones y 
digno. De hecho, el propio plan de acción municipal del gobierno de Convergència 
en Tortosa incluía este tercer instituto –hablamos del 2015, hace un par de años– y 
se hablaba de que se tiraría adelante este proyecto de tercer instituto.

Como se ha dicho, se instaló provisionalmente en la escuela de Sant Llàtzer, 
pero se decía que no se convertiría en un institut escola, que esto era una instala-
ción provisional, pero que no se convertiría en un institut escola. Incluso nos dicen 
del territorio que el propio alcalde, Ferran Bel, lo afirmó: «En cap cas, l’Escola de 
Sant Llàtzer es convertiria en institut escola.» Bien, nosotros pensamos que en con-
tra de lo que ha dicho algún portavoz, sí que es una reivindicación de la comunidad 
educativa, este tercer instituto, este tercer equipamiento para secundaria, este tercer 
edificio en condiciones y digno para acoger la educación secundaria. Sí que es una 
demanda de los alumnos, de los profesores, de las familias, de la dirección, de los 
docentes. Ha sido una reivindicación histórica del municipio y, bueno, entendemos 
que, coyunturalmente, por una situación de crisis la Generalitat ha echado el freno 
en las inversiones, pero ahora que parece que las cosas empiezan a cambiar y que 
empieza a haber otra posición para la inversión pública, pedimos para Tortosa este 
tercer instituto. Apoyaremos la propuesta del PSC aquí y siempre que se nos presen-
te esta oportunidad.

Gracias, presidente.

El president

A vostè, diputada. I finalment, per part de la Candidatura d’Unitat Popular, el 
senyor Carles Riera té la paraula.
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Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, la posició del nostre grup en aquesta proposta de resolu-
ció és l’abstenció. Abstenció, per què? Nosaltres de forma genèrica no podem votar 
en contra que es promoguin més i millors recursos educatius allà on sigui del terri-
tori. Per tant, òbviament, no podrem votar en contra d’aquest tipus d’iniciativa que 
el que pretén és incrementar el nombre d’equipaments educatius. 

Tanmateix –i, per tant, entenc que segurament és un tema que hem d’estudiar 
col·lectivament més a fons i amb més detall, i posar-nos d’acord amb la diagnosi–, 
nosaltres la informació i les dades que ens arriben del territori i de la nostra inter-
locució amb el territori el que ens indiquen és que, des d’un punt de vista de plani-
ficació global d’equipaments, aquesta proposta no respon en aquests moments a una 
necessitat ni urgent ni peremptòria en el curt termini. El que ens indica és que en les 
instal·lacions, amb els espais, amb els equipaments actuals és suficient per atendre 
la demanda actual i propera en matèria educativa i que, en tot cas, el que sí que és 
un problema que cal atendre de forma urgent i prioritària és una sèrie d’actuacions 
de millora i d’adequació d’aquests espais.

D’altra banda, també ens indiquen que les dades demogràfiques presents i pro-
peres tampoc indiquen que, des d’un punt de vista ja de planificació global en el ter-
ritori, en el país, aquesta hagi de ser una actuació absolutament prioritària. Per tant, 
tenint en compte les dues realitats, no podem estar en contra que es creï un nou es-
pai, un nou equipament allà on sigui però, d’altra banda, les dades amb què nosaltres 
treballem no ens indiquen que això sigui una actuació de tipus, ara mateix, priori-
tària a curt termini, al contrari del que sí que seria el nostre punt de vista prioritari, 
que seria tota una sèrie d’actuacions de millora i d’adequació dels espais actuals, és 
per això que ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. Per posicionar-se respecte de l’esmena, senyor Castillo, 
demana la paraula? (Pausa.) Un minut.

Carles Castillo Rosique

Ho intentaré. Bé, l’esmena, igual que algunes intervencions, m’ha semblat abso-
lutament sorprenent i, entre altres coses, un exercici d’hipocresia. Jo crec que és un 
insult a la intel·ligència dir que no és una necessitat urgent ni peremptòria ni prio-
ritària quan els he explicat que el problema és que estan compartint en un mateix 
edifici, que estan encabits en un «col·le», en un edifici de primària, un institut; que 
tenen problemes, que algunes classes les fan al bar, separats per plafons; que no hi 
ha departaments, perquè han de fer servir magatzems, i que les aules tenen més de 
trenta alumnes.

Jo no soc partidari de fer propostes de resolució concretes per a situacions con-
cretes. És a dir, jo soc partidari de planificar, però quan hi ha situacions d’extraor-
dinària necessitat, com és aquest cas, i més de vint anys de promeses a la ciutadania 
de Tortosa, que se’ls ha dit que es faria aquest tercer institut –per cert, tercer institut, 
no quart institut, tercer institut–, em semblen vergonyoses algunes de les posicions. 
Però, bé, en tot cas, jo portaré aquestes posicions al territori i les explicaré.

Gràcies.
(Anna Simó i Castelló demana per parlar.)

El president

Senyora Simó, endavant.

Anna Simó i Castelló

Per contradiccions i al·lusions.
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El president

Sí, breument, eh? Breument.

Anna Simó i Castelló

D’acord. Jo no he dit que fos un institut escola, no ho he dit; he dit que era una 
escola institut; tenen dos codis diferents. He dit que era l’emplaçament definitiu, no 
temporal. Es va fer una ampliació de sis aules i un laboratori. És que no és només 
amb l’escola.

I després demanaria, si us plau..., crec que es poden debatre les coses –ho dic al 
diputat del PSC– sense haver de recórrer a determinats qualificatius ni a tons que no 
crec que siguin dignes d’aquest Parlament. Per tant, li demanaria que tota la discus-
sió que poguéssim tenir d’acord o no fons dintre d’uns paràmetres normals i tran-
quils de respecte entre tothom.

Moltes gràcies.

Carles Castillo Rosique

Diria que no he faltat al respecte en cap moment a la diputada, ni m’he referit a 
ella, de fet.

El president

Deixem-ho aquí.
Passem a la votació?
Els termes estan clars, doncs?
Vots a favor de la proposta de resolució?
Deu, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Socialista, Catalunya 

Sí que es Pot i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, corresponents al Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Abstencions?
Una abstenció, de la CUP.
Per tant, havent-hi hagut empat, queda aprovada la moció per vot ponderat.

Sonia Sierra Infante

Una pregunta, senyor president; no sé si és pertinent, fer-la.

El president

Digui, digui, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Amb la marxa del senyor Gordó...

El president

Perdó?

Sonia Sierra Infante

Amb la marxa del senyor Gordó canvia la ponderació del vot? (Remor de veus.)

El president

No ho sé. En tot cas, jo diria que a les comissions segurament que no, però, en tot 
cas, farem la consulta. De tota manera, no afecta en el cas d’ara. D’acord.

Molt bé, doncs, passem al tercer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució 
sobre el trastorn específic del llenguatge... (Remor de veus.) No, és que no ha arribat 
tothom, encara. Sí? Ha arribat tothom? (Remor de veus.) La diputada Senserrich em 
diu que no. Per tant, de la llista que tenim, falta gent. Per tant, esperarem un temps 
prudencial.
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

Mentrestant, farem el punt número 3: Proposta de resolució sobre el trastorn es-
pecífic del llenguatge, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, a la qual no 
s’ha presentat cap esmena. Per a la defensa de la proposta, té la paraula la diputada 
senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president, i bona tarda a totes les persones que avui ens acompa-
nyen. Avui, casualment, hi ha tres propostes de resolució que demostren que, mal-
grat que a tothom li agrada molt parlar de l’escola inclusiva, Catalunya està molt, 
molt lluny de tenir una escola realment inclusiva, més enllà dels discursos i dels 
papers.

Tenim, per exemple, les persones que pateixen un trastorn específic del llenguat-
ge, també conegut com a TEL, que és una dificultat del llenguatge, com el seu pro-
pi nom indica, que no està causada per cap dèficit evident ni a nivell neurològic, ni 
intel·lectual, ni emocional, i que pot afectar diferents àmbits del llenguatge, com el 
vocabulari, la gramàtica o les habilitats de la conversa. A més, i per complicar en-
cara més la situació, aquest trastorn normalment presenta compatibilitat amb altres 
alteracions, com per exemple el trastorn d’espectre autista, el dèficit d’atenció o el 
dèficit d’hiperactivitat, que a més aquests dos normalment també van plegats.

Ens trobem en una situació similar amb el tema de l’autisme, i és que, com que 
presenta una diversitat i una homogeneïtat molt gran, és molt difícil arribar a un 
diagnòstic precoç, i això va en contra d’una bona resolució dels casos, perquè com 
abans es pugui intervenir més fàcil serà solucionar els problemes, però com que 
costa molt arribar a un diagnòstic, quan per fi es detecta, diguem que les etapes dels 
alumnes amb la seva adquisició del llenguatge ja haurien d’estar molt desenvolupa-
des i encara costa més que puguin assolir un llenguatge amb les dificultats que ja 
tenen.

Aquestes dificultats consisteixen normalment entre els tres i els cinc anys, tenen 
un llenguatge que no es pot entendre, i en etapes subsegüents, construcció ineficient 
del missatge, dificultat per classificar les paraules i el seu significat i tendència a la 
hiperactivitat, i això suposa, sobretot pel que fa a les classes, un comportament dis-
ruptiu, i això provoca molts problemes, d’una banda, d’adquisició del coneixement i, 
de l’altra, de les habilitats socials.

Com deia abans, hi ha un problema de detecció i des que es detecten els primers 
símptomes del problema fins que finalment té un diagnòstic poden passar cinc o sis 
anys i són cinc o sis anys sense tractament, sense una intervenció primerenca, que, 
com ja he dit, seria la millor de les solucions i amb un patiment de les criatures, de 
les famílies i possiblement també dels professors que tinguin a les aules.

Per això nosaltres el que demanem és un protocol per facilitar..., sabem que és 
molt difícil, però per intentar facilitar aquesta detecció precoç; garantir que els cen-
tres escolars donin l’atenció adequada amb psicòlegs i pedagogs –una de les grans 
destrosses que va fer la senyora Rigau a l’ensenyament van ser les retallades en psi-
còlegs, logopedes i tot el tipus de personal auxiliar– i també demanem que es doni 
a conèixer el problema, perquè és un problema molt desconegut.

Gràcies.

El president

Gràcies. Passem a fixar la posició dels grups parlamentaris. En primer lloc, pel 
Grup Parlamentari Socialista, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair a Ciutadans la proposta. 
A més a més, l’explicació, l’exposició que ha fet la diputada era molt clara. Nosal-
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tres, simplement dir que estarem a favor de la creació d’aquest protocol per facilitar 
un diagnòstic precoç i que, per tant, abans es pugui aplicar el tractament necessari 
i, òbviament, també de garantir una atenció adequada al suport especialitzat neces-
sari per garantir aquesta atenció i la inclusivitat, i lògicament, també, de fer arribar 
el màxim d’informació sobre aquest trastorn i, per tant, tot el que sigui avançar en 
informació i sensibilització hi estarem a favor.

Per tant, gràcies, i hi votarem a favor.

El president

Molt bé. A continuació, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, la 
diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. El trastorn específic del llenguatge és com tantes altres co-
ses, és a dir ben diagnosticat, atès i acompanyat no ha de suposar cap impediment 
per dur endavant una vida feliç, però si no es detecta a temps i es tracta bé, com 
comentava la diputada Sierra, sí que pot derivar en el desenvolupament d’altres pro-
blemes psicològics que, a més, es veuria agreujat pel fracàs escolar, per assetjament i 
altres situacions. Per tant, creiem que cal un protocol específic, com ja s’ha comentat 
també en el cas de les síndromes de sensibilització central, i formar el professorat 
per atendre correctament els infants. Hi donarem suport.

Gràcies.

El president

Bé, ara és el torn del Grup Parlamentari Popular. El senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. I arran del que preguntava abans la diputada, bé, els informo 
que el diputat Gordó ha estat col·locat en l’antic magatzem del Parlament; o sigui, 
està situat al costat del nostre grup parlamentari. He entrat aquest matí a la porta i 
ens ha dit –perdó, és que és molt fort–: «Aquest és el meu despatx, és l’antic magat-
zem.» No ho sé, passar de conseller al magatzem, per part de Junts pel Sí, és una 
mica...

En qualsevol cas, anant al tema que ens ocupa, el grup de persones sobre les 
quals es presenta aquesta moció, doncs, té unes dificultats específiques d’aprenen-
tatge, dificultats que molts cops es veuen enfortides per la ignorància o el desconei-
xement dels altres, d’aquestes problemàtiques, i això provoca burla o estigmatització 
i, per tant, patiment d’aquestes persones. I és molt important que donem als mestres  
i als docents les eines i l’acompanyament necessari per poder tractar aquesta situa-
ció, identificar-les, descriure-les i saber orientar les famílies.

I molts cops el fet de detectar –i aquí és on es posa l’accent, el fet de detectar–  
ja rebaixa molt la tensió de les persones, perquè permet posar mesures, saber què 
està passant i, per tant, aquella angoixa de no saber què passa, doncs, es veu dissi-
pada pel fet de conèixer els fets. I, per tant, nosaltres celebrem aquesta moció, ho 
agraïm al grup proposant i votarem completament a favor.

El president

Abans de donar la paraula al senyor Carles Riera, em permetran que demani, 
més enllà de les opinions polítiques que cadascú de nosaltres pugui tenir, la màxima 
cortesia parlamentària. Gràcies.

Senyor Carles Riera, de la Candidatura d’Unitat Popular, té la paraula.

Carles Riera Albert

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de 
resolució, que ens sembla escaient i oportuna, només amb el comentari que ja hem 
fet a propòsit de la primera proposta de resolució, la qüestió pressupostària. Hem de 
tenir en compte que conforme anem introduint millores en el sistema, mitjançant 
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protocols, procediments, etcètera, si això no ho acompanyem dels recursos econò-
mics, organitzatius i humans pertinents, el que fem és saturar l’estructura i, per tant, 
generar frustració, perquè a mesura que anem aprovant protocols constatem la seva 
deficient aplicació. Per tant, en algun moment tots aquests protocols que aprovem 
haurem de tenir en compte que hauran de tenir l’acompanyament corresponent a ni-
vell pressupostari. Voldríem que tinguessin consciència d’això i, per la resta, vota-
rem favorablement el conjunt de la proposta.

El president

Molt bé. I per acabar la fixació de la posició dels grups parlamentaris, per part 
de Junts pel Sí, el diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Moltes gràcies, president. Ens felicitem també per aquesta proposta de resolu-
ció, que té la intenció de mirar de posar remei en la mesura que es pugui al trastorn 
específic del llenguatge a través de la detecció, tan aviat com sigui possible, i el seu 
tractament. Bàsicament, és el que diuen els tres punts de la proposta de resolució.

I, en aquest sentit, ens felicitem dels bons professionals que tenim en l’àmbit 
educatiu. En concret, en aquest camp, que és el servei del CREDA, que ja ha fet i, 
per tant, ja serveix i servirà de punt de partida o servirà ja, fins i tot, jo diria, punt i 
final, fer un document en el qual s’especifica com a guia sobre el trastorn específic 
del llenguatge la seva detecció, l’avaluació, identificació i intervenció. Per tant, dir 
que la iniciativa o la proposta de resolució té una intenció que en bona part ja està en 
marxa, gràcies a la bona feina del servei del CREDA i que permetrà, doncs, detectar 
en la mesura que es pugui, de manera precoç el trastorn específic del llenguatge i 
així poder-lo abordar de la millor manera possible.

I, per tant, hi votarem favorablement.

El president

Gràcies, senyor Forné.
Interpreto que s’aprovaria per unanimitat... Per tant, ho considerem així, aprova-

da per unanimitat? (Pausa.) Perfecte.

Proposta de resolució sobre les escoles de música 
250-00673/11

Doncs, passem al següent punt de l’ordre del dia, el quart, i confirmo que fal-
ta gent encara que s’està acreditant, eh?; per tant, faríem el número 4, tal com està 
previst, la Proposta de resolució sobre les escoles de música, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, a la qual hi ha una esmena de Junts pel Sí i, a la vegada, 
ens ha arribat una transacció. Per tant, per a la defensa de la proposta, té la paraula 
la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. La música forma part de la nostra cultura, tot 
i que jo penso que no se li dona el valor i l’espai que se li dona a altres països del 
nostre entorn, com per exemple Alemanya, i l’ensenyament de la música és fona-
mental per tenir un aprenentatge holístic i de qualitat. Hi ha estudis que demostren 
els beneficis del cervell quan s’estudia música, i això repercuteix en una millora del 
rendiment en tots els aspectes. A més, la música aporta valors a l’educació dels in-
fants, com ara la interrelació social i el sentiment de grup, desenvolupament de les 
emocions, desenvolupament integral del llenguatge expressiu, desenvolupament de 
les destreses motrius, estímul de la imaginació, treball de l’organització espacial i 
millora de les capacitats de la intel·ligència.
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Malauradament, al nostre sistema educatiu, l’ensenyament musical, com la resta 
d’ensenyaments artístics, no té la importància que mereix. En aquest sentit, les es-
coles de música municipals són imprescindibles, formen part d’aquests serveis pú-
blics compromesos amb l’entorn i, a més, esdevenen agents actius per promoure una 
societat més participativa i més cohesionada. Malgrat això, des de 2011 ha anat bai-
xant la quantia de les pensions fins arribar als zero euros, amb la qual cosa durant 
molt de temps tot el pes ha recaigut sobre ajuntaments i famílies. Quan això passa, 
evidentment, les famílies que deixen d’anar-hi són les més desafavorides, que són 
les que més ho necessitarien. I nosaltres, amb aquesta proposta de resolució, dema-
nem més reconeixement social i també més reconeixement econòmic. 

Finalment, hem pogut arribar a una esmena transaccionada amb Junts pel Sí que 
considero que reflecteix molt bé la petició que es fa des de les escoles de música. 
És cert que al 2015 ja es contemplava finançament, però, com que havia estat anys 
sense finançament, s’havia creat un forat que encara a dia d’avui no s’ha aconseguit 
restablir. Jo penso que amb aquesta esmena, d’una banda, som responsables amb el 
que suposa fer un pressupost i les condicions pressupostàries que hi pot haver cada 
any i, d’altra banda, intentem mostrar tot el nostre suport a les escoles de música, 
que estic convençuda que tots els diputats i diputades d’aquesta comissió també hi 
estan d’acord.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per a la defensa de l’esmena del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, té la paraula la diputada senyora Teresa Vallverdú.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, president. A veure, des del nostre grup compartim també el reconeixe-
ment de la tasca de les escoles municipals de música i dansa i dels conservatoris, i 
també l’esforç de les corporacions locals, que han permès consolidar una oferta pú-
blica d’aquests ensenyaments, una oferta accessible i una oferta de qualitat, i també 
estem d’acord amb el punt 2. Les entitats municipalistes són titulars de la majoria 
d’escoles públiques d’ensenyaments artístics i el Departament d’Ensenyament fo-
menta el model d’ensenyaments artístics a Catalunya i facilita l’accés a la població. 
I compartim que cal mantenir, per tant, la col·laboració entre l’Administració local 
i el Departament d’Ensenyament per acordar de manera conjunta el finançament de 
l’oferta pública en aquests ensenyaments.

D’acord amb això, el Departament d’Ensenyament va ajudar a sufragar les des-
peses de personal i de funcionament d’aquests centres fins al curs 2011-2012. A par-
tir d’aquí, l’any 2013, i d’acord amb la Resolució 323 del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, que es va aprovar en el Ple d’aquest 
Parlament, es va instar el Govern a estudiar, en el marc de la comissió mixta entre el 
Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, la situació i el sosteniment 
de les escoles municipals de música i de dansa. 

En aquest grup de treball el que es va acordar va ser la necessitat de continuar 
amb la subvenció d’aquests ensenyaments artístics quan les disponibilitats pressu-
postàries ho permetessin. L’any 2015, en la llei de pressupostos, es va preveure la 
creació d’un fons per a polítiques socials i es va incloure una consignació de 5 mi-
lions d’euros en concepte d’aportació extraordinària a les escoles de música munici-
pals. La voluntat del Departament d’Ensenyament és finançar aquests estudis artís-
tics fins i tot en moments en què les disponibilitats pressupostàries no són les més 
favorables. Per això, pel que fa a l’exercici pressupostari del 2017, també s’ha aprovat 
una partida per aquest concepte i la voluntat, com dèiem, en aquesta transacció és 
la de continuar en aquesta línia i, si pot ser, millorar la col·laboració sempre que les 
disponibilitats pressupostàries, doncs, així ho permetin.

Gràcies.
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El president

Gràcies. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer lloc té la paraula 
el Grup Parlamentari Socialista, la diputada senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé, com sabem, doncs, el pressupost que el Govern de la 
Generalitat en els últims anys ha destinat als ensenyaments artístics i també musi-
cals i de dansa ha disminuït de forma molt alarmant en els últims exercicis. De fet, 
les partides relacionades amb aquests ensenyaments s’han desplomat amb decre-
ments superiors al 70 per cent del pressupost. I en aquest sentit, això ha provocat el 
tancament d’algunes escoles municipals de música, en alguns casos la privatització, 
el traspàs d’alumnes del sector públic al privat perquè aquest no els podia atendre, 
l’augment del dèficit de l’administració local que, en molts casos, eren els ajunta-
ments que es veien obligats a cobrir aquesta manca de finançament amb recursos 
propis, i també un increment de les quotes de l’alumnat en aquells casos en que els 
centres han continuat en funcionament. I això dificultava, evidentment, l’accés i 
provocava també l’abandonament d’estudiants d’aquests ensenyaments, tret d’algu-
nes excepcions que, per vocació i molts esforços, com alguns ajuntaments, com per 
exemple el de l’Hospitalet, això no ha passat, no?

Però sí que recordem que a Catalunya només un 0,9 per cent de la població està 
matriculada en ensenyaments artístics, inclòs també, evidentment, els musicals, xi-
fra que a la Unió Europea oscil·la entre el 2 i el 4 per cent, i que també a casa nostra 
la meitat d’aquest petit percentatge estudia a centres que no reben cap tipus d’ajut 
públic. Per tot això, ja fa un any vam presentar nosaltres una proposta sobre ense-
nyaments artístics, que va ser aprovada, que demanava que s’impulsés una planifi-
cació dels ensenyaments artístics de forma conjunta entre Departament de Cultura, 
ajuntaments i professionals dels sectors; que es garantís sobretot un finançament just 
i estable d’aquests ensenyaments i de les escoles de música municipals, concreta-
ment, i en què es demanava, evidentment, que es garantís aquest accés, amb el que 
volia dir d’ajuts.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Sí que dir que en el segon 
punt ens sembla bé, en positiu, que es consensuï, però entenem que és el departament  
que ha d’assumir les seva responsabilitat, que ha de garantir aquest finançament just 
i estable i, per tant la continuïtat dels estudis. I dir que compartim i, per tant, ja ens 
sembla adient la transacció a què s’ha arribat en el punt tercer.

Gràcies.

El president

Gràcies. A continuació, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es pot, la dipu-
tada Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Sí, les escoles de música, com ja s’ha exposat, formen part 
del patrimoni del país, tenen un alt valor educatiu i, a més, s’ha demostrat la seua 
influència en l’èxit escolar perquè milloren la interrelació social, el sentiment de 
grup, el desenvolupament de les emocions, la millora de les capacitats i col·laboren 
en la cohesió social. 

Abans, el finançament de les escoles municipals de música anava a terços entre 
Generalitat, municipis i famílies. Això es va acabar i la partida de la Generalitat va 
quedar a zero. I també és cert, i s’ha de reconèixer, que des del 2015 es destinen  
5 milions d’euros, però no només és insuficient, sinó que, a més, cada any, des de la 
CEM, el que lamenten és que tenen la incertesa de saber si proper exercici rebran 
finançament o no. 

Tot i això, ha de quedar clara la gran acceptació social que tenen les escoles i 
que queda demostrat, bé, doncs, que des del 2010 hi ha 32 centres més, malgrat la  
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desaparició de l’ajut econòmic. I això és una demostració de la gran acceptació so-
cial que tenen. Els representants de la CEM també, quan ens vam reunir amb ells, 
ens van explicar com a Catalunya estàvem al 0,6 d’inversió per alumne, mentre que 
la mitjana europea està a l’1,3 i que això és el que es demanava a la proposta de re-
solució. I per tot això donarem suport a aquesta iniciativa de Ciutadans, perquè de-
fensem un augment de la partida pressupostària i també la consolidació de la partida 
per part de la Generalitat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Popular, la diputada Ma-
ría José García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Nosotros también, desde el Grupo Popular, vamos a apoyar 
esta propuesta de resolución, porque la situación de las escuelas de música en Ca-
taluña, pues, es realmente de emergencia. Hay que recordar que la financiación pú-
blica desde el 2009, que recibían 17,8 millones de euros, pues, prácticamente llegó 
a cero. Ha habido alguna aportación, pero, como decimos y ya se ha dicho antes, el 
problema no es solo que no haya financiación, sino la inseguridad de si va a volver 
a haber.

A pesar de perder financiación, el sector no se ha desanimado. Ni el sector ni 
las familias, que han seguido apostando por este tipo de formación complementaria 
a la escuela. El número de escuelas no solo se ha mantenido, sino que ha aumenta-
do: en 2009 había 134 escuelas de música y en 2015 había 32 más, 166. El número  
de alumnos también ha aumentado: en 2009 teníamos 35.355, en 2015, 43.949, 8.594 
alumnos más en estos años, que son más de 1.400 alumnos por año más que entra 
en estas escuelas municipales de música.

Se han mantenido, se han reforzado los proyectos que hacen estas escuelas con 
centros escolares, sobretodo de primaria, lo cual es muy importante para univer-
salizar el acceso a la música a todos los niños, a pesar de que, inicialmente, ellos 
o sus familias no tengan interés o acceso a este tipo de formación. Esto, sabemos, 
está demostrado que el estudiar música aporta oportunidades, mejora los resultados 
académicos y, desde este punto de vista, entendemos que fomentar la enseñanza de 
la música con dinero público es un servicio público que acaba retornando a la socie-
dad. Tiene un retorno social y, en este sentido, pues, es un bien común.

Este déficit de financiación se ha ido cubriendo estos años con una mayor aporta-
ción municipal, que ha pasado del 55 al 59 por ciento; menos sueldos a los profesio-
nales y más horas de trabajo, pero, sobre todo, han aumentado las cuotas, en el 2005 
era el 28 por ciento de la aportación y en el 14 el 40 por ciento de la financiación. 
Por tanto, estamos de acuerdo en que la Generalitat debe aumentar su partida y, so-
bre todo, consolidarla, porque hace falta estabilidad financiera para poder poner en 
marcha un proyecto de futuro con cierta garantía de éxito.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies a vostè. I ara és el torn de la Candidatura d’Unitat Popular, diputat se-
nyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, per la CUP - Crida Constituent, els ensenyament artís-
tics i musicals caldria que fossin una formació d’accés universal, amb equitat i amb 
igualtat d’oportunitats per a tota la població. Com? Doncs, mitjançant una major 
presència d’aquests ensenyaments en els ensenyaments obligatoris i postobligatoris 
i sempre mitjançant centres de titularitat pública adequadament distribuïts en el ter-
ritori, que facilitessin l’accés de la tota població a aquest recurs. Estem lluny encara 
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d’aquesta realitat i, d’altra banda, les anteriors retallades van fer que aquest sector 
patís un important retrocés en oferta, però també amb un sobrecàrrega, pel que fa 
a les finances municipals i sobretot de les famílies, que va implicar que algunes o 
moltes d’elles quedessin fora de l’oportunitat d’aquest ensenyament. I aquesta és una 
situació que hem de revertir al més aviat possible.

Per tant, aquesta no és la primera vegada que tenim aquesta discussió, ja la vam 
tenir a propòsit del debat de pressupostos. La seguirem tenint fins que els ensenya-
ments artístics i musicals rebin l’atenció pública necessària; esperem que així sigui 
i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta PR. Celebrem la transacció que en 
facilita, sens dubte, també la seva aprovació.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. Senyora Sierra, vol intervenir? (Pausa.) No? Doncs, abans 
de passar a la votació, li demanaríem al secretari que llegís el tercer punt de la 
transacció, que és el que és nou, eh? Ho dic per les persones que ens poden estar ve-
ient o escoltant a fora d’aquí. Únicament el tercer punt, senyor Fernando.

El secretari

D’acord. Li agraeixo la seva correcció d’abans i demano disculpes, la seva ele-
gant correcció.

Llegeixo el punt 3: «Garantir una partida pressupostària als pressupostos de la 
Generalitat en la línia amb el que es va fer durant l’exercici pressupostari 2015 per 
al finançament de les escoles de música, escoles de dansa i conservatoris, amb la 
voluntat d’intentar augmentar la partida sempre que ho permetin les disponibilitats 
pressupostàries.»

El president

Molt bé. Cal sotmetre-ho a votació? (Pausa.) Sembla que no.
S’aprova per consentiment?
Queda aprovat, doncs. (Veus de fons.) Per unanimitat. (Rialles.)
Després els explicaré com ho dèiem al Senat. 

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de 
l’Escola Intermunicipal del Penedès

250-00748/11

Bé, ara sí, doncs, que passaríem, com a cinquè punt de l’ordre del dia, substan-
ciaríem el darrer, la Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc 
anys de l’Escola Intermunicipal del Penedès. I, en primer lloc, donar la benvingu-
da a la nodrida representació de la comarca del Penedès. Aquesta és una proposta 
de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista, a la qual s’han presentat 
dues esmenes per part de Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta, té la paraula 
la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé, moltes gràcies, president. També, en primer lloc, doncs, saludar la comuni-
tat educativa del Penedès que ens acompanyen, pares, AMPA, estudiants, direcció, 
membres del ple de la mancomunitat, i bé, començaré explicant una mica el que 
aquestes persones saben millor que jo, però l’Escola Intermunicipal del Penedès, 
doncs, saben que els seus orígens, en els darrers anys del franquisme, sobretot en 
el període de la transició democràtica, neix al curs 81-82 com a escola de formació 
professional, amb una clara voluntat de servei públic, gràcies a l’empenta i l’entusi-
asme d’amplis sectors de mestres i compromesos, sobretot, significats en els movi-
ments de renovació pedagògica, de recuperar l’ideari i l’experiència i les bases pe-
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dagògiques de l’escola catalana laica, igualitària, renovadora, d’abans de la guerra, i 
també fruit de l’esforç que suposava mancomunar diferents municipis de la comarca  
de l’Alt Penedès governats per diferents formacions polítiques amb la ferma voluntat de  
garantir un servei públic de qualitat i de proximitat.

L’escola, en aquests trenta-cinc anys de funcionament, ha estat senzillament un 
referent educatiu i de gestió a tot Catalunya; ha estat pionera, impulsant un model 
d’acció a partir de les tutories; també ho ha estat en l’ensenyament en català, en 
l’educació en valors, en la introducció de noves tecnologies; ha organitzat jornades 
culturals, promogut la integració social, fins al punt que aquesta escola ha obtingut 
la màxima puntuació en la valoració que realitza el Govern de la Generalitat de la 
integració social i el tractament de la diversitat.

Des d’un punt de vista pedagògic, els resultats acadèmics del seu alumnat han 
estat excepcionals; l’absentisme és pràcticament inexistent, inferior a l’1 per cent, i a 
nivell de model de gestió, és l’única escola de tot Catalunya que des dels seus inicis 
va posar en marxa l’autonomia de centre i de direcció reconeguda a la LEC, conven-
çuts que la millora del sistema no depèn, essencialment, de la tutela de l’Adminis-
tració sobre la pràctica educativa dels centres, sinó de la capacitat d’aquests centres 
de definir i aplicar projectes educatius que cohesionin el professorat, la comunitat 
educativa, de la rendició de comptes, sobre els resultats educatius, i de l’avaluació 
de l’exercici de l’autonomia de cada centre. I així, en aquesta escola són els governs 
locals els que tenen un paper rellevant, com passa en els països més avançats més 
d’Europa, i és des de la proximitat que suposa la gestió des dels ajuntaments, a tra-
vés de la mancomunitat que, quan s’han detectat dificultats, s’han pogut posar, tam-
bé, en marxa programes, per exemple, per dotar de noves oportunitats els joves que 
han contribuït a reduir l’abandonament escolar. Però, en definitiva, doncs, parlem 
d’un model educatiu i de gestió que ha estat d’èxit contrastat, que té tot el suport de 
la comunitat educativa, i així també de la ciutadania, dels ajuntaments que en són 
titulars i que, com deia, és referent. 

Per tot això, nosaltres plantejàvem una proposta que, bàsicament, se centra en 
tres punts. Un primer que és reconèixer, defensar i garantir amb fermesa la gestió 
i la titularitat municipal, i subratllo municipal, d’aquesta escola, perquè és el que 
identifica de manera única aquest centre educatiu de referència a Catalunya, i així 
també el seu model de gestió que representa. Aprofitaré i em posicionaré, també, so-
bre les esmenes, per explicar, fer una mica l’explicació, no? En aquest sentit, nosal- 
tres no podem acceptar la primera esmena de Junts pel Sí, perquè elimina, precisa-
ment, aquest caràcter municipal que és el que dona el tret distintiu d’aquest model 
que explicava i que ens acosta a models europeus.

El segon punt és reconèixer i posar en valor els resultats educatius de l’escola 
que, com deia, ens sembla indubtable, i també millorar el seu model de finançament 
per tal de continuar treballant amb eficiència aquest projecte. En aquest sentit, és 
evident la necessitat de millorar aquest finançament. El ple de la mancomunitat, 
darrerament, va aprovar uns quants punts, un dels quals era sol·licitar l’establiment 
d’un conveni amb la Generalitat que complementés l’actual conveni i, per tant, po-
der assumir les despeses de funcionament del centre. I el tercer punt, per nosaltres 
molt important, també, és garantir i, per tant, no només protegir, també poder ga-
rantir, en col·laboració amb la mancomunitat de municipis, el futur professional dels 
treballadors i treballadores de l’Escola Intermunicipal del Penedès i vetllar per les 
seves condicions laborals. Per tant, preservar la continuïtat i els seus drets laborals 
com a treballadors d’aquesta escola. Aquesta és la proposta que sotmetem a votació 
i, bé, estaré atenta als vostres comentaris. 

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Niubó. Per a la defensa de les esmenes presentades per Junts pel 
Sí, té la paraula la diputada senyora María Rosell.

Maria Rosell i Medall

Moltes gràcies, president. En primer lloc, també vull saludar el regidor, regidores 
que estan aquí, de Sant Sadurní, els alcaldes, i també totes les persones que conformen 
el professorat i pares, mares de l’AMPA, i alumnes i exalumnes de l’Escola Intermuni-
cipal. Volem destacar l’èxit del model educatiu desenvolupat per l’Escola Intermunici-
pal, però ara us exposaré breument la problemàtica que ens estem trobant actualment. 

D’ençà de la modificació de l’aprovació de la Llei estatal del 27 de desembre 
del 2013, de nacionalització i sostenibilitat de l’Administració local, no es preveu 
que els municipis puguin desenvolupar les anomenades competències genèriques ni 
tampoc les activitats complementàries en matèria d’educació. Més enllà del tema 
competencial, val a dir que la gestió administrativa i la gestió economicofinancera i 
pressupostària de la mateixa mancomunitat, i així ens ho han advertit amb fermesa 
els darrers secretaris interventors de la mancomunitat, no ha estat ni la més adient 
ni tampoc la més ajustada a tota normativa aplicable; amb el suport de la resta d’al-
caldes i alcaldesses, sempre s’ha pretès que qualsevol actuació fos conforme a la llei.

Per altra banda, la situació pressupostària també és adversa, a dia d’avui. La 
manca de títol competencial representa un obstacle rellevant per als ajuntaments, 
enfront de les eventuals objeccions que es podrien formular per part de les interven-
cions municipals. Els municipis membres de la mancomunitat no aporten cap recurs 
econòmic en aquest ens en concepte de sostenibilitat de la seva estructura adminis-
trativa, ni tampoc per realitzar inversions en l’edifici de l’Escola Intermunicipal. 
A propòsit d’això, cal destriar amb claredat el fet de que els ingressos que transfe-
reix actualment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la 
mancomunitat únicament i exclusivament poden aplicar-se a les despeses corrents 
derivades dels ensenyaments impartits per l’Escola Intermunicipal del Penedès.

Per tot això, a partir del mes d’octubre del 2015 s’ha encetat un debat intens en el 
si de la mancomunitat i en el Departament d’Ensenyament per tal de redreçar la si-
tuació esmentada amb l’objectiu de preservar el model educatiu de l’escola. El Ple de 
la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, en sessió del 23 de maig del 2017, 
ha adoptat, amb catorze vots favorables de tots els municipis, llevat del de Gelida, 
que no hi va assistir, i amb només una abstenció d’una regidora del PSC de Sant 
Sadurní, el següent acord: primer, demanar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya l’elaboració d’un estudi tècnic sobre el canvi de titularitat 
pública a la Generalitat, de l’Escola Intermunicipal del Penedès; segon, l’esmentat 
estudi haurà de preveure, preservar la continuïtat i garantir els drets laborals dels 
treballadors i treballadores de l’Escola Intermunicipal del Penedès, garantint el mo-
del educatiu del centre, i tercer, sol·licitar l’establiment d’un conveni amb la Gene-
ralitat per tal que es pugui complementar la transferència actual per fer front al cent 
per cent de la despesa de funcionament del centre.

Com es desprèn de la votació d’aquest acord, així com de la gestió diària de la 
mancomunitat, existeix un consens molt majoritari per part dels municipis en de-
fensar el model... –acabo de seguida, president–, el model educatiu de l’escola. Al-
hora, a més, entenem que cal ajustar l’actuació de la mancomunitat a la normativa 
catalana. Per tot això, tot el que fem des del nostre grup parlamentari és respectar 
l’autonomia municipal i les normatives vigents i respectar el criteri del territori, que 
és el que conforma el ple de la mancomunitat. Per tot això, el nostre vot serà contrari 
a la PR que s’ha presentat. 

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Rosell, i ara, per fixar la posició dels grups parlamentaris, té la 
paraula la diputada senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Bé, jo no m’estendré massa, perquè la diputada Niubó ho 
ha explicat, doncs, de manera excel·lent i a més a més, l’exposició de motius també 
és molt completa. Parlava abans el diputat Sánchez, amb una altra proposta, que ell 
no portava el vot prefixat, i a nosaltres ens ha passat una mica el mateix. Teníem  
dubtes amb algun dels punts d’aquesta proposta, però hem tingut ocasió, abans d’en-
trar, de parlar, doncs... –bé, vull aprofitar, que no ho he fet, per saludar les persones 
que avui ens acompanyen–, hem tingut ocasió de parlar amb algunes d’aquestes 
persones que són membres de la comunitat educativa, que són actors implicats amb 
aquesta problemàtica, o amb aquesta proposta que se’ns presenta avui aquí, i hem 
de dir que, un cop coneguda la situació i sempre pensant en l’interès superior del  
menor, que passa també per gaudir d’un model educatiu de qualitat, doncs, que sem-
bla ser que es dona en aquesta escola, i també amb el punt 3, que estem totalment 
d’acord amb el tema de protegir els treballadors i les treballadores de l’Escola Inter-
municipal del Penedès, nosaltres hi votarem a favor. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Per part de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Marc Vidal té la paraula.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Bona tarda i una salutació a les persones del Penedès, en 
general, que ens venen avui a escoltar en el debat d’aquesta proposta de resolució. 
Escoltin, les experiències d’èxit cal posar-les en valor, penso que això és essencial, 
i allò que funciona cal potenciar-ho, promoure-ho i, per tant, mantenir-ho. Per tant, 
nosaltres en sumem a la voluntat de reconèixer i de posar en valor tant els resultats 
com tota la història acadèmica de l’escola de la que estem parlant i, evidentment, 
com no podia ser d’una altra manera, de garantir i de protegir el futur professio-
nal dels treballadors i les treballadores d’aquests centres, que són els que diuen els 
punts 2 i 3.

Amb relació al primer punt, tenim un dubte..., un dubte no, tenim una constata-
ció, que és que no hi ha hagut prou cintura per arribar a un acord per fer un redactat 
correcte, un redactat que fos suficient per a les aspiracions del que demana la comu-
nitat educativa, que és mantenir una titularitat pública però municipal, que, com ha 
explicat la diputada Niubó clarament, amb el que estem d’acord, nosaltres entenem 
que s’ha de poder mantenir aquesta titularitat municipal com a expressió del recor-
regut històric d’aquesta escola. Però, al mateix temps, entenem que el que no podem 
fer és aprovar un redactat que, per sí mateix, pogués posar en perill la mateixa exis-
tència futura d’aquest centre, perquè no podem, en aquests moments, garantir que 
d’aquí a dos anys sigui viable una gestió municipal. 

Per tant, entenem nosaltres que aquí, hi insisteixo, hi ha hagut falta de cintura, per- 
què per nosaltres el redactat correcte seria titularitat municipal i gestió pública,  
perquè la gestió pública és un àmbit molt més ampli, que implica moltíssimes coses, 
que pot implicar conveni, que pot implicar consorci, que pot implicar centenars de 
coses que ni l’ARSAL impedeix ni d’altres lleis que puguin venir impedirien. Per 
tant, hi insisteixo, eh?, crec que amb la màxima voluntat d’acord, amb l’esperit del 
que demana aquesta proposta de resolució, en aquest primer punt crec que aquesta 
falta de cintura fa que nosaltres ens abstinguem en el primer punt. Per tant, dema-
narem votació separada del primer punt i dels altres dos.



DSPC-C 455
13 de juny de 2017

Sessió 24 de la CE  25 

El president

Molt bé, senyor Vidal. És el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, la diputada García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que me he quedado parada escuchando 
al portavoz anterior, porque la titularidad municipal no excluye ni es contraria a la 
gestión pública, o sea, se puede ser de titularidad municipal y se puede llegar a con-
venios. O sea que no entiendo esa abstención, porque no encuentro ninguna contra-
dicción en lo que él ha dicho.

Pero, bien, entrando en la posición, nosotros, el Partido Popular, sí que vamos a 
apoyar la propuesta de resolución. Nosotros defendemos la libertad de la enseñanza, 
lo hemos dicho por activa y por pasiva. La libertad de enseñanza de poner en prác-
tica modelos pedagógicos y educativos exitosos y la libertad de los padres de elegir 
los modelos que se ajusten, pues, a sus convicciones y a sus valores. Y estos dos cri-
terios se dan en esta escuela.

Nosotros tuvimos la oportunidad..., yo, en concreto, tuve la oportunidad de vi-
sitarla y la verdad es que quedé parada, y recomiendo a los diputados, y especial-
mente a los que se van a abstener en esta propuesta o van a votar en contra, que la 
visiten. Porque es una escuela absolutamente excepcional, que llama la atención 
que, a pesar del tamaño que tiene, de la cantidad de alumnos que tiene, alumnos 
tan distintos, de ESO, de FP, lo bien organizada que está, lo limpia que está, lo cui-
dada que está, lo implicado que está el personal, los docentes, los alumnos. Es un 
proyecto compartido, es un proyecto exitoso, es un proyecto que está revirtiendo en 
el bien del territorio, no sólo ya del municipio en concreto, sino de todos los ayun-
tamientos del entorno. Este libro, de los veinticinco años, lo recomiendo. En con-
creto, porque no me puedo extender ahora –yo lo tengo aquí subrayado, pero no lo 
voy a poder leer–, en la página 55, cuando habla de los «principals trets identitaris 
de l’Escola Intermunicipal», hay que leérselo, porque esto es un manual de cómo se 
llega al éxito escolar.

Siempre estamos hablando de que queremos mejorar resultados, superar el fra-
caso escolar, pero de verdad, no haciéndonos trampas en el solitario. ¿Cómo se con-
siguen esos cien por cien de aprobados, ese cero por ciento de absentismo? ¿Cómo 
se consigue esa integración de niños tan distintos, de culturas distintas, de pueblos 
distintos? ¿Cómo se consigue esa integración, esa cohesión, esa identificación con 
un proyecto, ese esfuerzo que requiere aprobar? Porque, para no ir a clase, a lo mejor 
no hay que esforzarse mucho, pero para aprobar y obtener estos resultados educati-
vos, sí que hay que esforzarse mucho. ¿Cómo se esfuerzan? Pues, porque se sienten 
identificados con la escuela se sienten identificados con el proyecto. Ha sido un pro-
yecto de éxito, y no tenemos tantos, lamentablemente. Yo creo que hay que ser muy 
cuidadosos a la hora de dejar esto estropearse y morir.

Por eso nosotros lo vamos a apoyar, porque creemos que hay que seguir apo-
yando este modelo de titularidad municipal que, como digo, no excluye en absolu-
to la gestión pública ni el llegar a convenios ni a acuerdos. Hay que seguirlo apo-
yando. Quizá hay que pedir a la Generalitat que se involucre en la cuestión de la 
financiación, bueno, pero es que eso no es excluyente con el modelo que tenemos 
ahora. Creemos que hay que reconocer y poner en valor los resultados, como deci- 
mos. Creemos que hay que garantizar y también proteger el tema del futuro profe-
sional de los trabajadores, que va íntimamente ligado a este tema de la financiación, 
y que es responsabilidad de la Generalitat, y que no tiene que ver con mantener la 
titularidad municipal ni con mantener este proyecto de éxito.

Y finalmente, presidente, no entiendo las preocupaciones competenciales del 
Grupo de Junts pel Sí cuando están por saltarse competencias siempre que les inte-
resa, no lo entiendo. Y tampoco entiendo que si se tiene conocimiento de que hay 
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actuaciones que no están ajustadas a la normativa y que pueden ser, bueno, algo tan 
grave como para constituir un delito, se deben de denunciar, pero no se nos puede 
amenazar a los demás. Si alguien sabe algo que se está haciendo incorrectamente y 
no está de acuerdo con la legalidad, que lo denuncie, pero que no nos vengan a ame-
nazar, porque a nosotros lo que nos parece es que entonces...

El president

Senyora diputada...

María José García Cuevas

...sería esa persona la que está siendo cómplice de esa actuación. Con lo cual 
nosotros confiamos en el modelo, confiamos en la gestión y apoyamos el futuro de 
este modelo de éxito.

Gracias.

El president

Gràcies a vostè. Per part de la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Carles 
Riera té la paraula.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, la postura del nostre grup, de la CUP - Crida Constitu-
ent, és l’abstenció en aquesta proposta de resolució, i m’explicaré breument, tan breu 
com sigui possible. Per què nosaltres no podem votar que sí a aquesta proposta de 
resolució? Perquè no és el nostre model des del punt de vista de la titularitat i de la 
gestió dels centres educatius. Com és sabut, el nostre model és una xarxa única, uni-
versal, de titularitat única de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el nostre mo-
del educatiu i, per tant, nosaltres no compartim altres fórmules de concertació, com 
podem tenir davant, en el cas que ens ocupa. Per tant, aquesta és una primera raó 
fonamental i és que nosaltres, en principi, per aquesta raó de tipus genèric, de tipus 
general, no podem donar suport a aquesta proposta de resolució.

En segon lloc, també en atenció a subjectes, a agents, a actors de la comunitat 
educativa del territori que defensen el pas, la titularitat pública per part de la Ge-
neralitat i la gestió per part de la Generalitat, en atenció a aquests actors, també la 
nostra posició no és favorable a votar aquesta proposta de resolució. I també perquè 
hem constatat, o si més no això així ens ho indiquen les dades, les informacions amb 
les que comptem, que, efectivament, també s’han produït en el temps algunes feble-
ses pel que fa al model de gestió, als processos de gestió, de contractació, etcètera. 
Per tant, aquestes raons ens inclinen a no poder votar favorablement a la proposta 
de resolució.

Ara, per què no hi podem votar en contra, d’aquesta proposta de resolució? 
Doncs, evidentment –ja s’ha explicat a bastament, no hi abundarem molt més–, en 
atenció als orígens, a la trajectòria i a la qualitat i a la referencialitat d’aquest cen-
tre que mereix el seu reconeixement i mereix la seva atenció però, i tornant a l’ar-
gumentari anterior, precisament per això nosaltres defensarem que s’incorpori ple-
nament a la xarxa de centres de titularitat pública de la Generalitat. Per tant, que 
aquest model de referència, d’èxit i de qualitat que aquest centre representa, com 
altres que puguin haver-hi en el país, es puguin incorporar a la xarxa pública per 
tal de que quedi garantit el seu model d’èxit i per tal que la resta de xarxa pública 
s’empelti i resti influenciada per aquest model de referència. Aquesta és la nostra 
estratègia, si més no.

Tampoc podem votar en contra en atenció, també, a un sector important de mem-
bres de la comunitat educativa del territori que en defensen, doncs, el model que la 
proposta de resolució proposa. I per tant, i en conclusió, nosaltres el que considerem 
és que la resolució d’aquest repte, d’aquest centre mereix un debat i una reflexió més 
pausada amb què, realment, es pugui construir un consens o tant de bo unanimitat 
en la comunitat educativa. Considerem que cal donar-nos temps, que cal, com deia, 
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un debat més pausat i més aprofundit, en què realment la Generalitat doni veu a tot-
hom i doni oportunitat de participar a tothom en la construcció d’aquest consens, 
que a nosaltres ens agradaria que finalment fos el de la incorporació d’aquest centre 
a la xarxa pública...

El president

Senyor Riera...

Carles Riera Albert

...garantint els drets dels treballadors i el model educatiu.
Gràcies.
(Esther Niubó Cidoncha i Maria Rosell i Medall demanen per parlar.)

El president

Gràcies a vostè. Bé, senyora Niubó...

Esther Niubó Cidoncha

Molt breu. Amb relació als...

El president

Sense que serveixi de precedent, i perquè avui, precisament, és un dia especial i 
molt important, doncs, els donaré quinze segons a cadascuna, d’acord? Perdó, trenta 
segons. Endavant, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé, doncs, no, simplement dir, amb relació als punts que es deia, eh? El primer 
punt. No podem renunciar al tema de la titularitat municipal. De fet, el diputat de 
Catalunya Sí que es Pot parlava, deia: «La gestió municipal és viable, la gestió mu-
nicipal aporta proximitat i el que cal és mantenir el finançament i millorar aquest 
finançament que l’ha de posar el departament com ho porta fent trenta-cinc anys.» 
Aquesta és l’obligació.

Tampoc voldria que ningú generés pors o incerteses que no existeixen. És a dir, 
com deia, en tots aquests anys, excepte en els inicis, cap ajuntament ha hagut de 
posar diners, però aquest model és viable. La gestió, el que deia, aporta proximi-
tat. I també la Generalitat ha fiscalitzat els comptes cada any i ha renovat cada any 
aquest conveni. Per tant, si hi hagués alguna cosa mal feta, entenc, en fi, que jo sà-
piga, n’ha d’informar i ho ha de denunciar, però dir que ha estat la Generalitat qui 
fiscalitza i tutela aquest model de fa molt anys.

I, simplement, dir a Junts pel Sí, perquè ha anunciat ja directament que votaria 
en contra, dir que no entenc per què ha de votar en contra de millorar el finançament 
si això ho ha aprovat el ple de la mancomunitat. Tampoc entenc per què votarà en 
contra de garantir els drets laborals dels treballadors d’aquesta escola, quan això he 
entès per la diputada de Junts pel Sí, que ho defensava i, en canvi, doncs, simple-
ment, era constatar que el punt 3 el que diu és això.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Senyora Rosell.

Maria Rosell i Medall

Sí, disculpi’m, eh? Senyora Niubó, és cert que he dit que votaríem hi en contra, 
però em referia en el tercer punt. En el primer punt i el segon és evident, és el que 
estem defensant... Ais, perdó! El segon i el tercer els votarem a favor i el primer el 
votarem en contra, eh? Perdó, que m’he equivocat.

El president

D’acord, doncs.
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Passem a la votació. Faríem primer la votació del punt número 1 i a continuació 
votaríem conjuntament els punts 2 i 3, d’acord? (Pausa.)

Doncs, bé, vots a favor del punt 1?
Vuit, corresponent a Ciutadans, PSC i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, corresponent a Junts pel Sí. 
Abstencions?
Tres, corresponent a Catalunya Sí que es Pot i la CUP.
Per tant, aquest primer punt no queda aprovat.
Passem a votar els punts 2 i 3.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat.
Molt bé. Moltes gràcies.
I ara reprenem... (Veus de fons.) Ah, perdó, perdó! (Veus de fons.) Perdó, sí. 
Vots en contra?
I abstencions?
Vint, i 1 de la CUP.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan 
de Vilatorrada (retirada)

250-00683/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el sisè. Ho dic bé? (Pausa.) Sí. (Veus 
de fons.) El cinquè, que passa a ser sisè, eh?: Proposta de resolució sobre la Secció... 
(Veus de fons.) Ah! Aquest està retirat, perdó, sí. Aquest punt de l’ordre del dia està 
retirat.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text 
250-00700/11

Passem al següent: Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text, 
presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el qual hi ha dues esmenes pre-
sentades per Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta de resolució, té la paraula 
la diputada Sonia Sierra, per part de Ciutadans. 

(Veus de fons.) Perdó? Ah! És veritat. Perdó, eh? Sí. Hi hauria algun inconvenient 
que féssim, independentment de que votem separadament, féssim el debat dels punts 
aquest i següent conjuntament? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Bé, doncs, el següent, la següent proposta de resolució també té a veure amb els 
llibres de text, és una proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de lli-
bres de text...

Sonia Sierra Infante

No, no. Jo m’estimaria més que fos per separat. 

El president

Per separat? Doncs, vinga.

Sonia Sierra Infante

Sí?

El president

En tot cas, se’ns havia anunciat una transacció...? (Veus de fons.) És en el punt 
següent? (Pausa.) D’acord. Doncs, per a la defensa de la proposta de resolució de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Sierra.
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Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Si volem de veritat una escola que garanteixi 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats, cosa que avui dia no passa a Catalunya, un dels 
requisits fonamentals és que l’escola pública sigui realment gratuïta, cosa que tam-
poc passa avui en dia a Catalunya. Cada inici de curs suposa una important despesa 
per a les famílies que han de pagar al voltant de 300 euros per cada fill, mentre que 
a la resta d’Espanya hi ha comunitats autònomes, també a la resta d’Europa hi ha 
països sencers, que tenen els llibres de text gratuïts. 

Nosaltres no entenem, i crec de veritat que la majoria de famílies catalanes tam-
poc poden entendre per què a Andalusia o a Madrid, gràcies a una proposició de 
llei que va fer Ciutadans i que van votar a favor la resta dels partits, sí tenen llibres 
gratuïts, i a Catalunya no és possible. I no serà perquè no ho hem intentat, perquè 
hem presentat una proposició de llei; Junts pel Sí no va voler ni parlar del tema, va 
presentar una esmena a la totalitat, que va prosperar. I, a diferència del que ha pas-
sat a Madrid amb, si fa no fa, la mateixa proposició de llei, a Madrid, a l’Assemblea 
de Madrid sí que es va votar a favor, i a la Comunitat de Madrid sí que els alumnes 
tindran dret a tenir llibres de text gratuïts si així ho desitgen. Després ho vam pre-
sentar en una moció i tampoc es va aprovar. I ara ho intentem amb una proposta de 
resolució.

Costa molt d’entendre per què els partits voten una cosa al Parlament de Cata-
lunya i una altra a l’Assemblea de Madrid. Nosaltres, com que diem el mateix a tot 
Espanya, ho tenim més fàcil perquè també votem igual. Crec que hauran de ser la 
resta de partits que expliquin a les famílies catalanes per què no volen que els seus 
fills puguin tenir llibres de text gratuïts, com passa a d’altres comunitats autònomes, 
eh? Sempre agraden molt l’«Espanya ens roba» i «tota la culpa és de Madrid», però 
resulta que el fet de que aquí, a Catalunya, els alumnes no puguin tenir llibres de 
text gratuïts no és culpa de Madrid, és culpa dels partits que voten en contra de les 
proposicions que porta Ciutadans en forma de proposició de llei, en forma de moció 
i en forma de proposta de resolució.

Nosaltres creiem que les famílies catalanes, igual que les famílies d’altres co-
munitats autònomes de la resta d’Espanya, tenen dret a tenir llibres de text gratuïts, 
que els alumnes tenen dret a poder assistir a l’escola amb el material, amb els llibres 
de text, cosa que avui dia no passa perquè moltes famílies no poden pagar aquests 
llibres de text. I esperem que aquesta vegada sí, que tinguem sort, els partits s’ho re-
pensin i votin a favor d’aquesta proposta que, en molts casos, com ja he dit, aquests 
mateixos partits sí han votat a favor a altres comunitats, com la comunitat de Ma-
drid. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, la diputada Ramona Barrufet.

Ramona Barrufet i Santacana

Sí; gràcies, president. Efectivament, tornem amb un tema reiterat, un tema que 
s’ha fet diferents iniciatives parlamentàries. Podria contestar, simplement, a la inter-
venció que s’ha fet, que hi ha una normativa per la qual Catalunya no rep els diners 
que es destinaven a aquests afers, però és igual, no ho faré. No ho faré i vigilaré molt 
el que dic, perquè portem una tarda amb unes afirmacions gratuïtes, però gratuïtes 
com fa temps que no es veia en aquesta comissió. Per tant, intentarem que no se’ns 
faci dir el que no es digui o que, si us plau, la informació ha de ser informació, no 
desinformació. És que, al final, s’ho creuen vostès de tant que ho expliquen.

Mirin, en aquest moment votarem en contra d’aquesta proposta de resolució. 
Hem parlat amb la senyora diputada, no hem pogut transaccionar res; jo entenc que 
és el seu programa, perfectament i legítimament, però és que hi ha un tema que està 

Fascicle segon
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a la base de totes aquestes iniciatives, i és que, actualment, fer una reserva o fer una 
obligatorietat, perquè acabaria sent una obligatorietat el que demanen, de que tots 
els centres tinguin uns llibres de text, pensem que ha quedat obsolet. No ja només 
perquè puguem afectar l’autonomia dels centres, que també. Jo no sé amb qui dec 
parlar. Dec parlar amb professors que estan en una altra esfera, però és que ens es-
tan dient: «Si us plau, que no sigui ara, que ens esteu obligant per idees polítiques 
a tenir un llibre, a tenir-ne un altre», ja no parlo que digui blanc o digui negre el 
llibre –és igual això, no m’hi fico ara–, però que hi ha molts centres que han optat 
perquè el llibre de text sigui una eina més, una eina didàctica, una eina d’un recurs 
d’aprenentatge, però no l’única eina. I nosaltres en aquest moment ens n’alegrem, 
d’aquesta decisió.

Hi ha una sèrie d’iniciatives, una sèrie de xarxes entre centres que comparteixen 
elements de matèries a presentar als alumnes, que formen part de les competèn-
cies bàsiques. Hi han suports audiovisuals. També hi ha lloguers de llibres, també; 
jo mateixa n’he utilitzat, de lloguers de llibres, al meu centre. Però el fons no és 
aquest; no ja perquè no tindríem diners per fer tot el que vostès dirien, tampoc ho 
argumentaré, sinó perquè plantegem-nos quins centres volem, què volem que siguin 
els llibres de text i posicionem-nos: hi ha grups que potser pensen que el llibre de 
text és l’eina principal; que diguin el que vulguin, però hi ha altres centres en què 
els professors opten per altres alternatives, i el llibre és una eina més, una eina més 
com ho poden ser moltes altres. Per tant, a la propera proposta parlarem d’ajuts, però 
de gratuïtat en els llibres de text, no per res, senyora diputada, sinó perquè aquest 
fonament de base penso que és diferent i que el veiem diferent vostès i nosaltres.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer lloc, 
pel Grup Parlamentari Socialista, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé, gràcies, president. Per nosaltres el que és fonamental és garantir que totes 
les famílies tinguin accés a aquests llibres de text i material didàctic. Com es faci i 
el model que per nosaltres està davant i, en aquest cas, la proposta que fa Ciutadans 
de crear un banc de llibres públics, nosaltres entenem que requeriria que cada cen-
tre fes una aportació en funció del seu projecte, i això encariria ràpidament el cost 
de l’operació. Per tant, nosaltres som partidaris de recuperar una partida per reuti-
lització de llibres de text, com havia tingut el Govern d’Entesa, fomentar aquesta 
reutilització.

I sí que estic d’acord amb altres propostes que fa Catalunya Sí que es Pot, amb 
la proposta següent, però ja puc aprofitar per dir-ho ara, que és que es convoquin 
aquests ajuts per a l’adquisició de llibres de text, que de fet va en la línia d’algunes 
esmenes que havíem fet nosaltres en els pressupostos que van ser tombades; atorgar 
subvencions als centres públics per sufragar aquests costos d’escolarització a l’alum-
nat amb dificultats econòmiques, i per no permetre que ens centres concertats es faci 
negoci amb la venda de llibres i erradicar així o contribuir a erradicar la segregació. 

Per tant, nosaltres, en aquesta proposta, no és el nostre model i simplement ens 
abstindrem.

El president

Catalunya Sí que es Pot, senyora Albiach, endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Senyora Sierra, a Catalunya tenim criteri propi i la veri-
tat és que, segurament, vostè mirarà més les votacions que es fan a l’Assemblea de 
Madrid, que jo de tota manera estic convençuda que més del 90 per cent de les vo-
tacions que realitzen allí i les que fem ací coincideixen.
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Dit això, per nosaltres el tema del llibre de text és una qüestió de model. Creiem 
que els llibres de text no han de ser el pilar de les classes, només ha de ser una eina 
de consulta, com ja s’està fent en molts centres. El que els experts cada vegada de-
fensen més és la preparació per part del professorat del material didàctic que s’ha 
d’utilitzar a les aules, que estigui adequat a les necessitats de l’alumnat, al projecte 
educatiu de centre i, a més, que estigui arrelat al territori. I és per això que el nostre 
model no és un banc públic de llibres de text, sinó el d’ajut de llibres de text, de ma-
terial didàctic i, a més, informàtic, com ja comentarem en la proposta de resolució 
que ve després. I per aquesta raó, ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora García Cuevas, Grup Parlamentari Popular.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, si la enseñanza obligatoria por ley es gratuita e inver-
timos cantidades importantes de impuestos en ello, no tiene sentido que los costes 
asociados a esta escolarización obligatoria, como es el caso de la compra de libros y 
demás material escolar, suponga una barrera y un hándicap para aquellos alumnos 
cuyas familias se encuentran en una situación socioeconómica más desfavorable, 
limitando de facto su derecho de acceso universal y gratuito a la enseñanza obliga-
toria, que es lo que protege nuestra legalidad. Es más, hay que considerar que una 
vez que la enseñanza es obligatoria, tampoco es voluntad de las familias llevar o no 
a sus hijos al colegio; es que tienen la obligación de hacerlo. 

Por esto creemos que no tiene sentido, no sería justo imponer a los padres un per-
juicio económico, un coste que quizá no puedan asumir para cumplir con un deber 
que les exige la ley, y más teniendo en cuenta que no siempre pueden elegir el cole-
gio, con lo cual no siempre pueden elegir los costes a los que se enfrentan. Por esto 
nos parece lógico, justo, sensato que, desde la Administración, que obliga a escolari-
zar y proporciona el centro, ayude a las familias a asumir y sufragar los costes aso-
ciados a la escolarización, como es el caso de los libros.

Ya debatimos en pleno, como ha dicho la portavoz, una ley de Ciudadanos de un 
sistema de préstamo de libros, y nosotros no presentamos enmienda a la totalidad ni 
la apoyamos, pero sí que fuimos muy críticos, con todo el respeto a la legitimidad 
de Ciudadanos a trabajar a su manera. Fuimos críticos con el canal, porque no veía-
mos que fuera tema de ley, sino de orden o resolución, y también con el contenido: 
la veíamos confusa, se mezclaban cuestiones de distinto rasgo, los principios se mez-
claban con los detalles, la estructura no era clara; el contenido tampoco nos pareció 
totalmente correcto, ni claro, ni válido para conseguir la finalidad que proponía sin 
vulnerar otros derechos; confundir libertades; veíamos tintes intervencionistas y no 
creíamos que se aprovechan las economías de escala. Por todo esto, dijimos: «No 
presentamos enmienda a la totalidad, pero prácticamente presentaremos un texto al-
ternativo como enmienda.» Yo espero que, sin romper la unidad de mensaje en toda 
España, se mejorará la propuesta en Madrid o ustedes la hubieran mejorado respec-
to la que les venía de Madrid, porque, la verdad, la propuesta no era muy acertada, 
como digo.

Sin embargo, el objetivo entendemos que es justo, que lo compartimos y vemos 
que hoy estos defectos se han corregido, porque tenemos una propuesta más sim-
ple, más centrada, más clara, eliminando riesgos de injerencia, de intervencionis-
mo y también la confusión que presentaba la proposición de ley. Por eso la vamos 
a apoyar. Bueno, también apoyamos lo otro, pero aquí la apoyaremos sin enmendar 
nada, porque lo importante, el objetivo que compartimos es poner en marcha en 
Cataluña, cuanto antes, un sistema estructurado, eficaz, transparente, de préstamo 
de libros de texto que beneficie a las familias liberándolas de la carga económica 
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asociada a la escolarización, como digo, obligatoria de sus hijos en el centro que les 
asigna la Administración.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies a vostè. I ara és el torn de la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor 
Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, sense poder afegir més arguments als que ja s’han dit 
–per tant, no ho faré–, en tot cas, la nostra posició en aquesta proposta de resolució 
de Ciutadans serà l’abstenció, i ja anticipo que la de Catalunya Sí que es Pot hi vo-
tarem favorablement, i així ja ho tenim tot dit. (Rialles.)

Gràcies, president.
(Sonia Sierra Infante demana per parlar.)

El president

Molt bé. Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Per posicionar-me sobre les esmenes.

El president

Endavant.

Sonia Sierra Infante

És clar, ja trigava molt en sortir «Espanya ens roba», però els recordo que és que 
la Comunitat de Madrid –potser si m’escoltessin–, la Comunitat de Madrid té un dè-
ficit fiscal superior al de Catalunya, i a l’Assemblea de Madrid sí que s’ha aprovat, 
en forma de proposició de llei, que els llibres de text siguin gratuïts amb –hi insis-
teixo– pitjor finançament que a Catalunya. Estem d’acord que Catalunya no està ben 
finançada, però per això s’ha d’anar a les cimeres dels presidents i no fer campana 
el dia que toca anar-hi i no anar a millorar el finançament.

Després, el gran argument és que no tots els centres volen llibres. És clar, i qui 
obliga que tothom tingui llibres? És que potser dintre del mateix centre uns profes-
sors en volen, altres no. En cap moment és una obligació. Jo he dit els que volen. 
Aquesta excusa, ho sento molt, però és que és una excusa de mal pagador. Poso per 
exemple l’Escola Joaquim Ruyra, que segurament és un dels models d’èxit més re-
coneguts que tenim a Catalunya, reivindiquen el llibre de text. I què? Són pitjors que 
els que no ho reivindiquen? 

Nosaltres el que volem és..., perquè aquí sembla que els diputats parlen tots amb 
tots els professors que mai fan servir llibres, no són els mateixos professors que jo 
conec, però no parlen amb les famílies, no parlen amb les famílies que cada any al 
setembre es queixen de la despesa que han de fer i nosaltres, com que sí que creiem 
en l’escola pública, en comptes d’anar fent eslògans, nosaltres hi creiem i ho demos-
trem amb propostes. Una escola gratuïta és aquella que no suposa despeses per les 
famílies i això implica llibres de text gratuïts. A altres els agraden més els eslògans, 
però després, como el movimiento se demuestra andando, amb les votacions quedarà 
clar qui vol llibre de text gratuït i qui no.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè.
Passem a la votació. No sé si m’equivocaré, però el primer punt s’hauria de votar 

per separat entenc, o no? (Pausa.) No? Es pot votar tot alhora? (Pausa.) Doncs, bé, 
votem tots els tres punts de la proposta de resolució.

Vots a favor?
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Sis, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Onze, corresponents a Junts pel Sí.
Abstencions?
Cinc, corresponents al Grup Parlamentari Socialista, Catalunya Sí que es Pot i 

la CUP.
Per tant, aquesta proposta de resolució... Ah, m’he equivocat, perdó. He dit nou? 

(Pausa.) Deu. (Veus de fons.) Ah, he dit onze? (Pausa.) No, doncs deu, deu. (Remor 
de veus.)

Junts pel Sí, deu.
En tot cas, queda rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text
250-00814/11

Passem a la següent. També va de llibres de text: Proposta de resolució sobre 
els ajuts per a l’adquisició de llibres de text, de Catalunya Sí que es Pot. Hi ha tres 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa de la 
proposta, té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Arran dels darrers informes que ha realitzat el síndic de 
greuges sobre segregació escolar, vam presentar una moció, que ja es va aprovar en 
aquest Parlament, i hem elaborat un seguit de propostes de resolució que abasten 
diferents aspectes. Per tant, aquesta no és una PR bolet, per dir-ho d’alguna mane-
ra, sinó que forma part d’un conjunt de mesures que volem implementar per lluitar 
contra la segregació.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, no 
només hem de desenvolupar polítiques públiques relacionades amb la programació 
de l’oferta i la gestió de les demandes en els processos d’admissió, sinó que també 
s’han de realitzar polítiques igualadores en les condicions d’escolarització; i l’accés 
als materials didàctics i dels llibres de text, el material informàtic, n’és una d’elles, 
aixina com també és la possibilitat d’assistir a sortides i a colònies. Així mateix, 
també creiem que s’ha d’acabar amb les pràctiques de determinades escoles o cen-
tres educatius on la venda d’uniformes i llibres de text tenien un caràcter lucratiu i, 
en aquest sentit, hem presentat una proposta de resolució amb tres punts molt con-
crets: 

Les convocatòries anuals d’ajuts. No hem acceptat aquesta primera esmena que 
ens feia Junts pel Sí, perquè crèiem que ho deixava massa obert i era massa ambigu 
i que no avançaríem en aquest sentit. La segona, el segon punt que hem presentat són 
les subvencions als centres educatius públics per sufragar els costos d’escolaritza-
ció dels alumnes amb dificultats econòmiques; en aquesta ocasió hem transaccionat 
amb l’esmena 2 de Junts pel Sí; i en el tercer punt, hem acceptat l’esmena de Junts 
pel Sí, perquè entenem que busquem el mateix: que no es faci negoci, en definitiva, 
amb la venda de llibres de text o amb els uniformes als centres. 

Això és tot. Gràcies.

El president

Senyora Albiach, en tot cas, la transacció no ens ha arribat.

Jéssica Albiach Satorres

D’acord. L’havia enviat per correu electrònic als diputats i les diputades, però la 
puc llegir, si ho vol, o els la faig arribar i la llegeixen vostès. La passo?
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El president

Necessitem el text. Bé, en tot cas, per part de Junts pel Sí, per a la defensa de les 
esmenes, la diputada senyora Barrufet té la paraula.

Ramona Barrufet i Santacana

Sí; gràcies, president. Seguint una mica la línia que dèiem abans, aquesta és una 
proposta de resolució que parla d’ajuts, no parla de gratuïtat, i que contempla aquest 
model que nosaltres dèiem que no exclusivament el llibre de text és obligat, sinó que 
és una eina. Parla dels llibres de text, parla de material didàctic, material informàtic 
i totes les altres utilitats que es vulguin donar des de cada centre, des de l’autonomia 
de centres de tots i cada un dels grups pedagògics o dels grups educatius i de pro-
fessorat, amb els pares –perquè hi tenen molt a veure les AMPA amb totes aquestes 
temàtiques.

Ja s’ha dit. Al punt número 1, nosaltres hem presentat una esmena en el sen-
tit que, tal com diu la proposta de resolució, fa al·lusió a l’article 6.4 de la LEC,  
diu: «Obrir anualment una convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, 
material didàctic i material informàtic, tal com estableix l’article 6.4 de la LEC.» No 
és això el que diu l’article 6.4 de la LEC, sinó que el que diu és que el Departament 
d’Ensenyament ha d’adoptar mesures per a introduir progressivament un sistema 
d’ajuts, que és el redactat que correspondria a l’al·lusió aquesta de la LEC. Per tant, 
en aquest punt nosaltres demanarem votació separada i hi votarem en contra, perquè 
no és el reflex del que diu la llei. 

I ja ha explicat la diputada Jéssica Albiach que al punt número 2 hem fet una 
transacció, on hem ficat una valoració, perquè ja s’està parlant d’aquest tema i s’està, 
realment, valorant i fent un estudi sobre aquests ajuts, amb sortides escolars i colò-
nies; realment, aquelles famílies que ho necessitin, tal com els llibres de text o com 
els altres materials didàctics i escolars. I, evidentment, al tercer punt li hem canviat 
una mica l’enfocament, entenc que en positiu. Per tant, demanant votació separada 
del punt 1, fins aquí l’explicació.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, per fixar la posició dels grups, la diputada So-
nia Sierra, de Ciutadans.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. La diputada Albiach ens diu que ens presenten una 
moció per lluitar contra la segregació escolar, però acaben d’abstenir-se en que tots 
els alumnes que ho desitgin dels centres que ho desitgin –ho torno a repetir perquè 
es veu que no ha quedat clar abans– puguin tenir llibres de text gratuïts. Hi ha al-
guna cosa més equitativa que tots els alumnes de l’escola pública puguin tenir lli-
bres de text gratuïts? Jo crec que no. Però Catalunya Sí que es Pot, vés a saber per 
què, s’estima més afavorir el lobby editorial que aquell bé comú que diuen defensar. 
I per si ens quedava alguna mena de dubte d’això del lobby editorial, ho acabarem 
de veure a la moció que portaran al Ple, que hi ha un punt que parla en contra de la 
socialització de llibres. Hi ha alguna cosa que defensi més la socialització de llibres 
que el bé comú? És que no entenc què entenen vostès per bé comú. Perquè, per mi, 
bé comú seria, per exemple, tenir llibres socialitzats, siguin de text, siguin literaris. 
Per alguna raó s’estimen més, com ja he dit, afavorir el lobby editorial. Ja sabran 
per què.

Nosaltres, malgrat que el punt 2 barreja els llibres de text amb sortides de co-
lònies per no fer una proposta seriosa, que és la que estem convençuts que volen la 
majoria de famílies, que és que tothom pugui tenir els llibres de text gratuïts, fan 
aquí aquesta mena de barreja. No entenem molt per què no són dos punts separats. 
Segurament per això, perquè no s’atreveixen a reivindicar de forma clara llibres de 
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text gratuïts per a tothom, perquè estan en contra de la socialització, cosa que, de 
veritat, per mi és incomprensible, més d’un partit suposadament d’esquerres i supo-
sadament defensor del bé comú. Però, malgrat això i malgrat que no és el nostre mo-
del, com que nosaltres ens mirem molt bé les propostes i no votem en el sentit de si 
ens agrada més o menys el partit que les proposa, doncs, nosaltres votarem a favor. 

I finalment, pensi, senyora Albiach, que Convergència li acaba de defensar la 
seva proposta, li ha dit que li agrada més la de Ciutadans. Potser que ens ho repen-
sem.

El president

A continuació, el Grup Parlamentari Socialista, la diputada Niubó té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, no, senzillament, dir que no podem estar més d’acord amb aquestes propostes 
i que hi votarem a favor.

El president

Molt bé. És el torn, doncs, del Grup Parlamentari Popular, la senyora García 
Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Sí, repetimos los argumentos a favor de las ayudas o sistema 
de préstamos de libros o lo que sea, pero algo que facilite a las familias afrontar el 
coste que supone la escolarización obligatoria de sus hijos. Por tanto, apoyamos la 
anterior y apoyamos esta propuesta de resolución. 

Y también decir que nos alegramos de que se haya aceptado la enmienda 3 de 
Junts pel Sí porque, tal y como estaba redactada la propuesta de resolución, nos ge-
neraba dudas de cuál era la finalidad real de ese punto, y creemos que así queda más 
claro y lo apoyaremos, apoyaremos la propuesta completa.

El president

Gràcies. Ara... (Veus de fons.) No? (Pausa.) No. Endavant, endavant, senyor  
Riera.

Carles Riera Albert

Ja hem dit que hi votarem a favor. 
Gràcies, president.
(Jéssica Albiach Satorres demana per parlar.)

El president

Perfecte. Doncs, senyora Albiach, breument, endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Un segon. Si les famílies reben ajuts per la compra de llibres de text, de material 
escolar o de material informàtic, entenem que tenen de manera gratuïta, totalment o 
parcialment, els llibres de text, el material escolar o de material informàtic. 

Això és tot. Gràcies.

El president

Molt bé.
Doncs, per aclarir els termes de la votació i del text que sotmetrem a la votació, 

com el primer que punt que sotmetrem a votació serà la proposta original, el segon 
punt serà el fruit de la transacció, que ara llegirà el secretari, i el tercer punt seria 
l’esmena número 3 de Junts pel Sí. D’acord? (Pausa.)

Doncs, senyor Sánchez, si us plau, pot llegir la transacció, que seria el punt 2?

El secretari

«Atorgar subvencions als centres educatius públics orientades a sufragar els cos-
tos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que co-
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breixin programes de reutilització de llibres i material escolar valorant aquests ajuts 
per a sortides escolars i colònies.»

El president

D’acord.
Doncs votem, en primer lloc, el primer punt.
Vots a favor?
Deu. 
Vots en contra?
Deu.
I abstencions?
No n’hi ha.
Doncs, els vots en contra eren deu, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Do-

nat l’empat i el vot ponderat, queda aprovat aquest primer punt que hem sotmès a 
votació.

Votem ara els punts 2 i 3, conjuntament.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí 

250-00705/11

Doncs, bé, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre la retirada de les aules prefabricades i la construcció de l’Institut Jaume 
Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí. Aquesta és una proposta de resolució que ha 
presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans, a la qual Junts pel Sí ha presentat una 
esmena. Per a la defensa de la proposta té la paraula la diputada... Ah, perdó! Senyor 
Barra? (Pausa.) Endavant.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Y, en primer lugar, dar la bienvenida a los concejales de Es-
plugues que nos acompañan. Yo estaba hoy en otra comisión, estas cosas que nos 
ocurren, y justo cuando entraba en esta sala se estaba debatiendo el punto 6, y la 
diputada del Grupo de Junts pel Sí hablaba: «Hombre, es que estos son temas reite-
rados.» Pues, bien, hablando de reiteraciones, barracones.

Un tema que se ha traído a esta comisión por muchos grupos, que incluso en al-
gún momento se nos ha dicho: «Hombre, podían presentar una propuesta sola para 
todos los barracones, en lugar de tantas.» Pues no, ya les dijimos que no nos cansa-
ríamos de pedir todas las veces que hiciera falta. Pero es que, además, en este caso 
concreto hay algunas características diferenciales que creo que es importante des-
tacar. Y ahora lo haré. 

También comentaba en ese momento la diputada: «Hay que dar datos ciertos.» 
Bueno, un dato cierto es que este año ha empezado el curso, este curso que ya termi-
na, ha tenido más barracones que el anterior, acercándose peligrosamente a la cifra 
más alta de barracones en Cataluña, que fue en el año 2009-2010. El Instituto Jaume 
Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí, como digo, no solamente es que tiene barra-
cones, tiene dos líneas del instituto en barracones. Es que... –perdón, que encuentro 
aquí la información del centro en un segundo..., la tengo aquí–, son cinco aulas de 
primero de ESO y cinco aulas de segundo de ESO. 

Esto podría ser, esto sería una característica compartida con otros institutos, 
pero es que en este caso están a quilómetro y medio del edificio del instituto, del 
edificio central. Quilómetro y medio que supone para los alumnos que están en 
barracones una discriminación respecto a sus compañeros para el uso de esas otras 
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eines, que no solamente son los libros de texto, sino que son las bibliotecas, los co-
medores, los equipamientos deportivos. Estos niños, cuando llueve, no pueden salir 
al patio. Los barracones están en una zona que no está asfaltada. Cuando llueve, ni 
siquiera pueden disfrutar en un espacio exterior del oportuno descanso.

Ahora mismo, en Sant Joan Despí, según nos comentan los concejales –espero 
que esto sea un dato cierto–, una de cada cuatro alumnos de la ESO pública estudia 
en barracones. Además, hay que tener en cuenta que el barrio en el que se encuen-
tra es un barrio que está en una rápida expansión demográfica, y teniendo en cuenta 
que todavía no hemos arrastrado todo el crecimiento demográfico de aquellos años 
en donde ahora llegan los niños a los institutos y están teniendo en toda Cataluña 
problemas de espacio, problemas de espacio que en este instituto hace que haya unas 
cuantas aulas con más de treinta alumnos. 

Como digo, todo esto supone una situación que, realmente, nos parece muy gra-
ve, y de ahí la propuesta de resolución, que pide que se pongan en marcha, que se 
considere prioritaria, ya de una vez, la eliminación de estos módulos prefabricados 
de este instituto y que, en el próximo presupuesto, obviamente ya en este, pues, ya 
está como está, pero que considere prioritaria para que en el próximo presupuesto 
de la Generalitat se puedan disponer de los medios necesarios en estos presupues-
tos que, como no nos cansaremos de repetir, son consecuencia de un sistema de fi-
nanciación autonómica estatal malo, pero que otras comunidades autónomas que 
sufren más que Cataluña el déficit de financiación consecuencia del mal sistema de 
financiación no tienen estos problemas, o sea que algo más habrá –algo más habrá. 
Y que, realmente, no podemos dejar a esos otros, perdón, pongo entre comillas, 
«datos ciertos»...

El president

Senyor Barra, vagi acabant.

Martín Eusebio Barra López

Cinco segundos. A esos otros «datos ciertos», como que el día después de la in-
dependencia tendremos todo, incluso estos alumnos comerán helado de postre.

Gracias.

El president

Gràcies, senyor Barra. Per a la defensa de l’esmena, té la paraula la diputada 
Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. Jo diria que ja en mengen, d’helado de postre, eh? I per be-
renar també, eh? Bé, bé. (Remor de veus.) En tot cas –en tot cas–, una salutació als 
regidors d’Esplugues i a tots els assistents. (L’oradora riu.) Ja ho sé, estava fent bro-
ma. (Rialles.) Estava fent broma. En tot cas, no, una mica per distendre de la meva 
intervenció prèvia. 

A veure, la mateixa proposta de resolució, en el que és l’exposició de motius, ja 
reconeix que el fet que s’estudia en mòduls no interfereix en la qualitat de l’ense-
nyament, que és alta. I ho compartim. Un altre tema és si la ubicació dels mòduls a 
aquesta distància pot dificultar o no la mobilitat del professorat, però no, en tot cas, 
la dels alumnes. Això també ho diuen, eh?, que la qualitat educativa es manté.

La nostra esmena, precisament, va en un sentit diferent del seu punt 3. De fet, va 
en un sentit oposat. Perquè vostès en el punt 3 diuen: «Acordem al Parlament el que 
s’ha de fer i després ho comuniquem a l’ajuntament, a l’equip de govern i al centre.» 
No, nosaltres el que diem és: «Ho parlem a la comissió mixta, equip de govern de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Departament d’Ensenyament, Serveis Territo-
rials, i allò que es parli i s’acordi segons les necessitats educatives i la millora i l’efi-
càcia en la despesa pública, llavors, decidim què fem.»
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Què és el que hi ha? Doncs, uns mòduls en condicions i el compromís de veure 
si cal ampliar o no la disponibilitat d’aquest institut. Perquè vostès fan referència a 
les ràtios, però les ràtios no estan en relació a si hi ha mòduls o no. Les ràtios estan 
en relació a tenir més grups, classe o no, a tenir més dotació de professorat o no, 
que amb això ja saben que se’n parla i se’n pot continuar parlant. Però el que, des del 
departament, s’analitza i es comparteix amb l’equip de govern municipal aquestes 
dades, és que a partir del curs vinent comença a disminuir la població per escolarit-
zar a secundària. I que és possible que al final potser no calgués ni ampliar, que és 
una possibilitat que està en estudi. 

Per tant, l’esmena en quin sentit va, de dir: u, acord, sempre, en tot moment, 
amb la regidoria corresponent d’educació, en funció de les necessitats d’escolaritza-
ció i de l’evolució del padró a cinc, deu anys en perspectiva. I si cal ampliar, doncs, 
s’amplia; si cal fer canvis, es fan; si cal incrementar docència i es valora, que així 
és, incrementar grups, es fa. Però sempre d’acord amb la taula mixta, no al revés. 
Per això nosaltres no podem donar suport. Perquè vostès diuen: «S’ha de fer això i, 
per acabar, es comunica això que diem aquí al Parlament que s’ha de fer a l’equip 
directiu, a l’AMPA i a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.» No. Ajuntament, serveis 
territorials i a prendre decisions de manera col·legiada. Així ho entenem. Per això 
no podem donar suport a aquesta proposta de resolució. Criteris tècnics, criteris de 
despesa i criteris d’acord amb els ens locals.

El president

És el torn de fixar la posició dels grups parlamentaris. En primer lloc, el Grup 
Socialista, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Bé, nosaltres, en primer lloc, també saludar els regidors de Sant Joan 
Despí que ens acompanyen. Dir que votarem a favor d’aquesta proposta, no pot ser 
d’altra manera. Retirar aules prefabricades, la construcció d’aquest Institut Jaume 
Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí. De fet, una de les propostes del PSC en els 
pressupostos era, evidentment, millorar la dotació per construcció, reforma, amplia-
ció de molts centres que tenen necessitats d’adequació. Recordem, i s’ha dit, que hi 
ha més mil centres encara amb barracons o amb mòduls prefabricats a Catalunya. 

Amb relació a la senyora Simó, ja sé que no em toca a mi discutir-li perquè la 
proposta no és meva, però sí que és veritat que no podem fiar, doncs, la demografia, 
no? El fet de que això potser d’aquí cinc anys passa perquè hi ha alumnes que estu-
diaran secundària ara, i per tant la necessitat la tenen ara. Però dir, en tot cas, com 
a PSC, de tota manera, que com a ajuntament el que hem fet és cedir la ubicació de 
les aules prefabricades, hem cedit també el terreny per garantir que es pogués im-
partir la formació necessària, però, evidentment, encantats que es pugui impartir en 
una construcció definitiva. Votarem a favor i tant de bo el Govern es posi les piles 
també en aquest sentit.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Em sumo a la benvinguda de les persones que han vingut de 
Sant Joan Despí. A veure, aquest és un tema que també s’arrossega de lluny. Ja es 
demanava en els anys 2013-2014, a les partides del pressupost, que se n’inclogués 
alguna per poder fer una construcció definitiva del centre educatiu, que va ser quan 
es van posar els barracons. Hi ha hagut mocions aprovades al ple de l’ajuntament per 
part de diversos grups, entre ells Convergència i Unió, al seu moment. Ens consta 
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que, fa dos o tres anys, Esquerra també havia entrat una demanda al Parlament amb 
aquesta petició.

És a dir, que és una demanda que ve de lluny, és una demanda social que comp-
ta amb el suport de les famílies, de l’AMPA, de les associacions de veïns i veïnes 
i, a més, també dels partits polítics. És a dir, és un tema de consens al municipi i, 
òbviament, de consens en la comunitat educativa. Per tant, nosaltres creiem que el 
que es demana és de sentit comú. Un nou institut en condicions dignes i amb ràtios 
adequades hauria de ser universal i, per tant, li donarem suport.

El president

És el torn, ara, del Grup Parlamentari Popular, senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president, i saludem, també, les persones que ens acompanyen. I seguint 
la seva recomanació inicial a la comissió i per agilitzar el temps, diré que hi votarem 
a favor, perquè hi estem d’acord.

El president

Gràcies, senyor Sánchez. Per part de la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor 
Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem també a favor d’aquesta proposta de re-
solució. De manera genèrica, hem de dir que no podem estar en contra de propostes 
que plantegin l’eliminació o la supressió de barracots i la substitució per edificis en 
condicions. Tanmateix, vostès saben que no som gaire partidaris de que això es faci 
d’aquesta manera, diguem-ne, en funció de les PR que van arribant, d’una forma una 
mica justificada i, a la vegada, aleatòria, eh?

Nosaltres pensem que això, un tema, per exemple, com aquest, és de la supres-
sió i eliminació de barracots, requeriria una planificació molt acurada, sistemàtica, 
a curt, mitjà i llarg termini, que donés informació, ja, a tots els territoris i munici-
pis; en funció de quin procés temporal, d’inversió, de transformació d’equipaments, 
etcètera, doncs, veurien superada la seva situació de barracots perquè tothom pugui 
fer la seva planificació i que això també pugui ser element de discussió pública, amb 
tots els actors implicats a cada territori, per tal d’establir de forma consensuada, tam-
bé, amb la participació d’aquest Parlament, per tal d’arribar a un acord sobre quines 
serien les prioritats, l’ordre, etcètera, i els criteris. Això, avui per avui, encara no és 
així; esperem que sigui així ben aviat. Ara, això no obsta perquè no donem suport 
a una iniciativa que, per sí mateixa, arriba a aquest Parlament prou justificada i, per 
tant, hi votarem que sí. 

Gràcies.

El president

Molt bé. Per fixar la posició sobre les esmenes, senyor Martín Barra?

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Y mi disculpa, porque desconocía que habían quedado en 
agilizar los comentarios. Intentaré ser muy breve. Totalmente de acuerdo que la pla-
nificación es fundamental y que eso sería lo primero que se tendría que hacer. Nada 
que objetar en este sentido y ya se ha aprobado, desde hace un año, en el Pleno, co-
sas de este tipo, pero, claro, nos encontramos... Quizá no haga falta la ampliación; 
recuerdo el crecimiento demográfico que está teniendo el mismo barrio donde está 
ahora. Y en la enmienda se nos decía literalmente: «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern a continuar planificant les actuacions del municipi de Sant Joan...»
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Si continuamos planificando como hasta ahora, pues, no sé si los próximos mó-
dulos estarían a qué distancia. No voy a decir nada más. En fin, y me alegro mucho 
que coman helado de postre; eso, en cualquier caso, no fue una propuesta nuestra. 

Gracias.

El president

Bé, doncs, passem a votació la proposta de resolució.
Vots favorables?
Vots en contra?
Deu, de Junts pel Sí.
Abstencions?
No n’hi ha cap.
Per tant, amb 11 vots a favor, de la resta de grups parlamentaris, queda aprovada 

aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords

250-00707/11

Passem a la següent: Proposta de resolució, sobre el millorament de l’atenció als 
alumnes sords, proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, a la qual 
hi ha una esmena presentada pel Grup de Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta 
de resolució, té la paraula la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. El mes de novembre, que és quan nosaltres vam 
presentar aquesta proposta de resolució, alguns alumnes sords d’estudis postobliga-
toris van rebre la notícia de que encara es reduirien més les hores que tenen amb 
intèrprets. Aquests estudiants només tenen quinze de les trenta hores lectives, fins i 
tot quan, amb graus de formació professional, treballen amb maquinària perillosa, 
amb el conseqüent perill per a aquestes persones.

La llengua natural i vehicular per a les persones sordes és la llengua de signes, 
i tenen la necessitat i jo diria el dret d’accedir a informació i a comunicació sense 
barreres. Malgrat això, dels més o menys 1.500 alumnes sords catalans, només al 
voltant de cent fan servir la llengua de signes, però justament demà, que és el Dia 
Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, que estaria molt bé que es pogués 
reivindicar, per les famílies que així ho desitgen, per les persones que així ho de-
sitgen, sabem que hi ha altres opcions i nosaltres, com a liberals, som partidaris  
de donar diferents opcions i que cadascú triï la que li sembli millor, però aquestes 
persones que volen reivindicar la llengua de signes considerem que han de tenir tot 
el suport, i les famílies es queixen de que no són informades, que no els informen 
prou sobre la llengua de signes i els seus beneficis.

Aquestes famílies d’alumnes sords han intentat negociar millores amb el depar-
tament, el que ells diuen és que no han estat possibles, aquestes negociacions, tenen 
sensació de frustració, de no haver pogut arribar a cap acord, i precisament avui, 
aquestes persones, ara mateix, de fet, de forma simultània, estan..., o fins fa una 
estona, estaven als carrers de Barcelona reivindicant aquestes millores que portem 
avui en forma de proposta de resolució. I no només això, aquestes famílies volen 
portar la Generalitat als tribunals pel que elles consideren incompliment de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana.

Per nosaltres, aquesta proposta que presentem és una proposta de mínims, és una 
proposta molt simple, perquè entenem que és difícil arribar a acords en aquest tipus 
de temes i hem fet una proposta molt, molt de mínims per intentar que surti enda-
vant i per poder demostrar a aquestes famílies que ara mateix estan al carrer reivin-
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dicant els seus drets, els drets dels seus fills, que tenen el suport d’aquest Parlament 
i que farem tot el possible per viure en una societat més justa i més igualitària. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Per a la defensa de l’esmena de Junts pel Sí, té la paraula el dipu-
tat Josep Maria Forné. Endavant.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Qui no vol, realment, una societat més inclusiva, una socie-
tat en la que tothom tingui les mateixes igualtats d’oportunitats? Però a vegades, la 
impossibilitat de poder arribar a acords i discutir-los, doncs, farà o pot fer que no 
s’aprovi o que no hi hagi acord en una esmena que, senzillament, el que fa és dir que 
tothom ha de tenir aquesta igualtat d’oportunitats. La nostra esmena, el que feia és 
dir que tothom, tots els nois i noies sords puguin disposar dels ajuts necessaris i que 
es compleixi la Llei d’accessibilitat i la Llei de signes, però que no necessàriament 
les famílies hagin de poder exigir el que els especialistes del CREDA siguin els que 
decideixin el millor recurs.

El segon punt, que hi estarem totalment d’acord, és el que es contradiu, d’algu-
na manera, amb el primer. És una qüestió purament pedagògica. El segon punt, el 
que he de dir és que la possibilitat dels nois sords de tenir el domini o la capacitat 
lingüística del llenguatge de signes i a la vegada el llenguatge oral, l’oralitat, és una 
potenciació, és donar-los més possibilitats, i això passa, entre altres, perquè els ajuts 
necessaris no siguin o no hagin de ser, necessàriament, el de la presència de l’in-
tèrpret en totes les hores, sinó que sigui la determinació dels professionals..., els qui 
acabin fent aquesta decisió.

Per tant, la nostra esmena no ha estat, en aquest moment, encara ara, en aquest 
moment, –esperem que hi hagi, potser, alguna reconsideració–, considerada i es 
pugui aprovar, en benefici de tots els nois sords, la nostra esmena. Si no, votaríem 
en contra en el primer punt i al segon votaríem a favor, d’acord amb tots els criteris 
pedagògics més amplis i més estesos i que no s’han tingut en compte a l’hora de ne-
gociar, que ha estat impossible.

El president

Molt bé. Per fixar la posició dels grups, Grup Parlamentari Socialista, senyora 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Jo crec que és un tema que 
té a veure si ens creiem o no el model d’escola inclusiva. També compartim algu-
nes consideracions que feia el diputat Forné i potser, doncs, bé, potser hauria estat 
bé intentar arribar a un acord, però, en qualsevol cas, entenem que calen aquestes 
dotacions adequades per garantir les hores lectives necessàries amb un intèrpret 
de llengua de signes. Sobretot, trobem injustes les mesures del Govern, perquè les 
condicions que tenen, tenint en compte que per a molts és la seva llengua vehicular 
i és la llengua de signes, entenem que no els podem posar barreres. Però sempre, 
evidentment, doncs, combinant les llengües orals i escrites oficials, que també són 
objecte d’aprenentatge i, per tant, complint la Llei 17/2010, com comentava la dipu-
tada Sierra.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

El president

És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, molt breument, nosaltres també votarem a favor. Som conscients que hi ha 
diferents corrents pedagògiques però aquestes persones s’estan manifestant perquè 
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tenen un dret que no s’està complint i que s’ha vist afectat per les retallades de la 
Generalitat. Per tant, nosaltres creiem que s’ha de garantir tots els recursos perquè 
aquestes persones puguin seguir les classes en les condicions que demanen. 

Gràcies.

El president

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, senyor Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Nosaltres entenem que aquest avís que va donar la Generali-
tat a les famílies hagi donat i hagi provocat tensió, angoixa i que avui es manifestin 
i reivindiquin els seus drets. La moció expressa una certa confusió al voltant de la 
situació. Jo no sé si després la diputada en la rèplica ens pot explicar exactament 
què és el que saben les famílies, què ha anunciat la Generalitat, perquè es ve a dir 
que s’han assabentat, els han avisat d’algunes retallades, però no se sap exactament 
l’abast d’aquestes, a qui afectarà i a quins centres, a quantes persones, etcètera. No 
sé si ja les famílies tenen unes dades completes per saber la situació. 

Davant d’aquesta confusió, la moció dona garanties, la proposta de resolució 
dona garanties de que es respectaran els drets de les famílies i es complirà la Llei  
de signes, la Llei d’accessibilitat. Entenem que per a alguns d’aquesta cambra la llei és  
paper mullat, però, almenys, respectin les lleis que han d’ajudar les persones, al-
menys aquelles, si no volen respectar les altres.

El president

Per la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Bé, nosaltres demanarem votació separada dels dos punts. Donarem suport al 
punt segon i, pel que fa al punt primer, nosaltres compartíem la intenció, l’esperit de 
l’esmena que havia presentat Junts pel Sí. Nosaltres creiem que l’escola pública ca-
talana, precisament pel fet de ser inclusiva, ha de garantir l’educació, efectivament, 
bilingüe, de les persones, dels alumnes sords o amb problemes auditius, perquè ens 
sembla que aquest és el model que millor garanteix després la seva inclusió o la seva 
inserció en la societat, en tots els àmbits de la vida i al llarg de la seva vida. I, per 
tant, hem de garantir que tots i totes les alumnes sords o amb discapacitats auditi-
ves, amb diversitat funcional auditiva, puguin gaudir d’un ensenyament que els per-
meti la doble competència, en llengua de signes i en l’oralitat.

Tal vegada, algú pugui pensar que amb això no estem defensant el compliment 
estricte de la Llei d’accessibilitat o la llengua de signes catalana. Al contrari, eh?, 
nosaltres defensem l’aplicació estricta, en tots els àmbits, de les polítiques públiques, 
també en aquest, de la Llei d’accessibilitat i de la llengua de signes catalana. Tal 
vegada estem davant d’un debat d’un altre ordre, entenc, i, per tant, nosaltres dema-
narem votació separada, perquè, si no és possible la transacció, votaríem a favor del 
punt 2 i en contra del punt 1. 

Gràcies.

El president

Molt bé. Senyora Sierra, per posicionar-se sobre les esmenes.

Sonia Sierra Infante

Sí, jo ha he dit que era de mínims. Jo ahir vaig parlar dos cops amb les famílies, 
van dir literalment que se senten desesperats, aquesta va ser la paraula que van fer 
servir, per això no podíem acceptar la transacció. Hi insisteixo, aquestes persones 
consideren que no se’ls estan respectant els drets, fins al punt: u, que s’estan mani-
festant, i dos, que tenen previst anar per la via contenciosa administrativa en contra 
de la Generalitat. Jo penso que s’ha de donar algun tipus de suport a aquestes per-
sones. És veritat que aprovar, malauradament –ha estat una de les coses tristes que 
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he après en aquest Parlament–, aprovar mocions, aprovar propostes de resolucions 
aquí, no serveix per res, perquè després, Junts pel Sí la veritat és que no fa ni cas, 
però, si més no, que tinguin el suport moral.

I llavors, aquí han parlat a favor dels nens sords, però, hi insisteixo, són aques-
tes famílies les que s’estan queixant. Evidentment, sempre tenen milers de suports 
pedagògics, que mai no citen, per tot, eh?, per a la immersió lingüística ja sabem 
que també, porto un any demanant i encara no n’he vist cap. Ja sabem que en saben 
molt, tots vostès, però la realitat és que tenim unes famílies al carrer manifestant-se 
i famílies que estan disposades a anar per la via judicial perquè consideren que es-
tan sent –no, no, ells, i sobretot els seus fills– molt maltractats per l’Administració. 

Gràcies.

El president

Bé, doncs, passem a la votació.
Farem votació separada dels dos punts.
Votem, en primer lloc, el punt número 1.
Vots a favor?
Deu vots a favor.
Vots en contra?
Onze, de Junts pel Sí i la CUP. 
Per tant, aquest primer punt queda rebutjat.
Passem a votació el punt número 2.
Vots a favor?
Vint-i-un. 
Per tant, s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides

250-00723/11

Passem al següent punt, i penúltim, de l’ordre... Perdó, ho dic bé? Sí, bé, el se-
güent punt i penúltim de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, a la qual, si no estic equivocat, no hi ha cap esmena presentada per cap grup 
parlamentari. Per a la defensa d’aquesta proposta de resolució, endavant, senyora 
diputada.

Susana Beltrán García

Moltes gràcies, senyor president. Bé, sovint es diu que, a nivell internacional 
s’aproven coses i són paper mullat, vull dir, tothom té motius per queixar-se, però 
també, a vegades, a nivell internacional no es poden aplicar les coses perquè també 
a nivell nacional i a nivell intern no s’aplica. Nacions Unides, al setembre de 2015, 
va fer una crida molt important, i va establir quins havien de ser els disset grans ob-
jectius perquè s’apliquessin en els propers quinze anys, i va demanar no només als 
estats membres, també fa una crida a la societat civil i als parlaments, perquè ho 
implementin.

L’objectiu 4 té a veure amb una educació de qualitat, i aquest objectiu, que té en-
titat pròpia en relació amb els altres, hi ha una sèrie de metes –jo no m’hi estendré, 
només ho poso a tall d’exemple–, doncs, demana que en els currículums educatius, 
fins a 2030, es pugui parlar i els estudiants puguin conèixer el que és el desenvolu-
pament sostenible, el que és la protecció dels drets humans, valors com la igualtat 
de gènere, la promoció de la cultura de la pau o valors en progrés, com podria ser 
un possible estatut de ciutadania mundial.
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Nosaltres, el que demanem amb aquesta proposta de resolució, és que el Govern 
i, en concret, doncs, la respectiva conselleria, que, en aquest cas, seria la conselleria 
d’Ensenyament, pugui retre compte de com està implementant aquest objectiu sobre 
la qualitat en l’educació i no només en pugui rendir compte, sinó que també expli-
qui, doncs, com impulsa les diferents metes que estan establertes en aquest objectiu, 
en la seva política pública en matèria d’ensenyament.

Ja m’avanço, perquè això també m’ho han dit en altres comissions, és veritat que 
Ciutadans va presentar una proposta genèrica d’aquests disset objectius, que es va 
aprovar per unanimitat, i el Govern, així mateix, doncs, ens va contestar, però la res-
posta va ser una resposta genèrica d’aquesta rendició de comptes, que és justament 
el que no volem. Nosaltres considerem que l’educació de qualitat, que és l’objectiu 4, 
o el que pot ser la fam zero, que seria l’objectiu 2, o la lluita contra la desforestació 
de boscos no és el mateix, això requereix que cada conselleria expliqui què està fent 
amb relació a cadascun d’aquests objectius, que puguem implementar una resolu-
ció política, però que vol tenir gran abast, de Nacions Unides, que no és només una 
implementació per part d’aquest Govern, perquè és una agenda per quinze anys, i 
que aquest compromís ho assolim tant el Parlament, en aquesta legislatura, com els 
governs que puguin venir posteriorment, fins arribar al 2030. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Beltran. Ja que no hi ha esmenes, passem a la fixació de les 
posicions dels Grups Parlamentaris. Grup Parlamentari Socialista, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. A nosaltres ens sembla molt bé, doncs, incloure a l’Agenda 
2030, la consideració de l’Agenda 2030 de Nacions Unides a les polítiques, també, 
del Govern de la Generalitat. Dir que, en aquest cas d’aquest objectiu concret, no?, 
educació inclusiva, equitativa, promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota 
la vida, doncs, tant de bo poguéssim dir que això, a vegades, no?, dona la sensació 
que són uns enunciats tan genèrics, però, quan anem al concret, tant de bo estigués 
solucionat. Això no ho tenim ni molt menys garantit. Dir, de totes maneres, que tant 
de bo això, també, Ciutadans i la resta de grups ho tinguem en compte de cara a 
l’elaboració d’aquest nou pacte educatiu que teòricament ha de substituir la LOMCE,  
que, aquesta sí, és el contrari de tot això.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta.

El president

A continuació, és el torn del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, la dipu-
tada Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; molt breument, hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Grup Parlamentari del Partit Popular, senyor Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Amb un exercici amb un caire una mica de vella política, el 
Grup de Ciutadans va replicant i dividint, com una mena de multiplicació dels pans i 
els peixos, doncs, l’agenda de les Nacions Unides a cada comissió que es desenvolu-
pi cada un dels punts i ho anem votant, i així, doncs, vam tenir moltes propostes de 
resolució. Però, en qualsevol cas, bé, està bé, és una bona proposta i aquesta agenda 
de les Nacions Unides és veritat que ens marca un consens fonamental, més enllà de 
les diferències polítiques i ideològiques entre partits, d’un full de ruta que sí que po-
dem compartir tots i que és bo que el Govern expliciti, també, com el pensa aplicar 
dintre de les seves competències.
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El president

Per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

També hi votarem a favor.
Gràcies, president.

El president

Molt bé. I finalment, per Junts pel Sí, el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Bé, moltes gràcies. Bé, per part de Junts pel Sí, també estem d’acord, doncs, amb 
aquesta proposta de resolució. De fet, celebrem, senyora Beltran que s’hagi inclòs  
en aquest ordre del dia. Per una banda, perquè la compartim, però per altra banda 
perquè ratifica una manera de treballar, uns objectius que el mateix Govern de la 
Generalitat hi està treballant, en aquests objectius. I prova d’això és que la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, el CAECRIT, 
ja va aprovar una resolució en aquest sentit i, per tant, això ratifica aquesta voluntat.

Tal com bé ha dit, són uns objectius a quinze anys vista, per tant, no podem pre-
tendre que en una legislatura es puguin dur a terme. El que sí que això ens evidencia 
és la necessitat d’una robustesa legislativa. Per dur a terme objectius a quinze anys 
vista, cal una robustesa legislativa i, en aquest sentit, des del nostre grup, sempre 
hem defensat, doncs, la necessitat de tenir una autonomia pròpia en matèria d’edu-
cació i disposar d’una llei pròpiament catalana.

No m’allargaré amb els objectius perquè ja s’han dit en el seu moment. Simple-
ment, doncs, celebrar que des del Grup de Ciutadans i des de la resta de grups ha-
gin agafat un document de l’Organització de Nacions Unides com a referència i els 
convido a que, en altres àmbits i en altres competències, doncs, també s’agafi aquest 
document de l’Organització de Nacions Unides. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé.
Els grups parlamentaris s’han..., crec que s’han posicionat tots a favor. Per tant, 

es pot entendre aprovada per unanimitat, aquesta proposta de resolució? (Pausa.) Si?
Doncs bé, queda aprovada d’aquesta manera.

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11

Passem al darrer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre les proves 
educatives homologables, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per a la 
defensa d’aquesta té la paraula la diputada Sònia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. A Espanya tenim resultats molt diferents, segons la 
comunitat autònoma, les proves internacionals com, per exemple, PISA, i tenim co-
munitats autònomes amb resultats d’excel·lència i alhora amb un bon nivell d’equi-
tat i d’igualtat d’oportunitats, com són Castella-Lleó, Madrid i Navarra, i després 
tenim comunitats autònomes amb resultats més baixos, que el que fan és baixar la 
mitjana espanyola. Per això, quan es diu que si Espanya està millor o pitjor situada, 
és una mica enganyós, perquè tenim sistemes educatius molt diversos amb resultats 
molt diversos.

A les darreres proves PISA, la majoria de comunitats autònomes ha millorat, i 
això és una bona notícia; en el cas de Catalunya ha pujat en ciències i matemàtiques 
i ha baixat una miqueta en lectura, però, en el cas de Catalunya, som la cinquena 
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comunitat autònoma en ciències i la sisena en matemàtiques, que, si bé estem una 
mica per sobre de la mitjana espanyola, ja hem dit que hi ha comunitats autònomes 
amb resultats molt baixos, que fa fan que baixi la mitjana. Nosaltres no ens mirem, 
no ens emmirallem, no ens volem emmirallar en aquesta mitjana espanyola, sinó en 
aquestes sis comunitats autònomes que estan per davant, perquè alguna cosa deuen 
fer bé, per treure aquests bons resultats.

Nosaltres –ho acaba de dir la meva companya, la diputada Beltrán– volem una 
escola que realment sigui inclusiva, que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportu-
nitats, cosa que a dia d’avui no passa, perquè ja vam veure al darrer Ple que, per 
exemple, un alumne de Ciutat Vella té vuit cops més possibilitats de fracàs escolar 
que no pas un de Sarrià, i nosaltres el que volem és tenir totes les eines al nostre 
abast per tenir, d’una banda, resultats d’excel·lència com comunitats autònomes com 
Castella-Lleó, Madrid i Navarra, però, alhora, que aquests resultats siguin també 
un exemple d’equitat i igualtat d’oportunitats, com passa precisament en aquestes 
mateixes comunitats autònomes que tenen molt bon resultat a PISA. Les proves 
PISA no avaluen totes les escoles, avaluen el sistema i, com no fan les proves tots 
els centres, moltes persones posen en qüestió, perquè després de tot, acaba sent una 
mitjana, uns algoritmes, tal...

Nosaltres pensem que, per una qüestió de transparència i per veure què és el 
que fan bé a altres comunitats autònomes i què és el que nosaltres podem millorar, 
és necessari fer unes proves homologables. Com ja els conec, i ara començaran a 
dir que és que volem revàlides, no, nosaltres vam ser els primers a parlar en contra 
de les revàlides i vam lluitar perquè no hi hagués revàlides. Revàlides vol dir que 
aquestes proves, després, determinen que tinguis un títol o no. No és això. Nosaltres, 
simplement, volem proves per una qüestió de transparència i proves com a eines per 
a millorar. Exactament el mateix que diu la consellera respecte a les proves pròpies 
de Catalunya, doncs, unes proves homologables.

De fet, ens diu el sentit comú que, precisament, aquelles persones que diuen que 
el sistema català és un model d’èxit haurien de ser les primeres a frisar per tenir 
aquestes proves homologables i demostrar a la resta del món que, realment, és un 
model d’èxit. Llavors, com aquí tenim molts partits que defensen que l’escola ca-
talana és un model d’èxit, estem convençuts que seran els primers en votar a favor 
de tenir unes proves homologables –insisteixo que no són revàlides– que no deter-
minen o deixen de determinar cap mena de títol sinó simplement, són un exercici 
de transparència. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Sierra. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, té la pa-
raula la senyora Esther Niubó, del Grup Parlamentari Socialista.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, a nosaltres ens sembla bé buscar aquesta anàlisi compara-
da, buscar bones pràctiques, aprendre d’aquestes millors pràctiques i, probablement, 
el que proposa Ciutadans podria ser correcte si la prova, doncs, la fessin experts, 
amb indicadors homologables, però és que això ja existeix. És a dir, de dades en te-
nim. Existeix també la conferència sectorial on els consellers, el ministre de torn, 
ho poden debatre a bastament, per tant, el que aspirem és a buscar bones i millors 
pràctiques fora. I en aquest sentit, doncs, ja hi ha PISA, ja tenim aquestes proves 
comparables i homologables. Parlen, també, de les diferències entre comunitats, i 
l’espai per debatre aquestes bones pràctiques i polítiques i mesures també existeix. 
Per tant, no hi veiem ara aquesta necessitat, i per això votarem en contra.
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El president

Molt bé. És el torn, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Se-
nyor Vidal, endavant.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Miri, no l’entenc. Bé, més ben dit, sí que l’entenc, però la 
veritat és que no entenc a que ve la contradicció de la mateixa resolució que vos-
tè presenta. És a dir, comença explicant-nos el detall de les comparacions entre els 
resultats de les diferents comunitats i després ens demana que fem unes proves per 
obtenir aquests detalls. Home, doncs, ens sembla una mica absurd.

Si vostè coneix el..., o aquests detalls són només teòrics i, per tant, aleshores és 
falsa la introducció, o si aquests detalls ja són tan reals, doncs, vol dir que ja tenim 
mecanismes per trobar aquesta comparativa que vostè demana que, bé, que seria 
lògica. I ens sembla que prou atabalats estan els nostres estudiants i els nostres pro-
fessors com perquè els hagin de posar una mica més de proves, encara que no siguin 
les de revàlida.

No, no hi votarem a favor. Hi votarem en contra, vull dir.
(Rialles.)

El president

Molt bé. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la diputada Gar-
cía Cuevas té la paraula.

María José García Cuevas

Gracias presidente. Bien, hay tres principios constitucionales que deben preser-
varse. El primero es el derecho a la educación; el segundo, pues, la igualdad entre 
todos los españoles, y el tercero la descentralización de determinadas competencias 
o servicios públicos, como es el hecho de la educación.

Pero precisamente para garantizar que en toda España se ejerce ese derecho a 
la educación, que la descentralización de la competencia se realiza adecuadamen-
te, porque siempre que se descentraliza algo no se descentraliza la responsabilidad 
última del Estado, que es, como digo, garantizar que el derecho a la educación se 
respeta y la igualdad entre todos los españoles, y esto es muy importante. Y por eso 
es por lo que la Constitución, en el artículo 149, el apartado 30, pues, reserva para 
el Estado, a pesar de que la educación está prácticamente, absolutamente descentra-
lizada, la competencia exclusiva, y es muy importante, en la regulación, regulación 
de la obtención, expedición, homologación de títulos académicos y profesionales y 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, este que hace 
alusión a la educación, a fin de garantizar el cumplimiento de los poderes públicos 
en esta materia.

Es decir, que el Estado es el último responsable de que todos los niños en Es-
paña, pues, tienen derecho a recibir una educación de calidad y una educación que 
alcance unos niveles mínimos. No unos niveles máximos, que serían las revalidas, 
que son eliminatorias porque es cuando existen numerus clausus, que eso era una 
cosa de la época de Franco. Ahora no se plantean revalidas, se plantean evaluacio-
nes o pruebas externas, que son de mínimos, y que lo que tienen que garantizar es 
que todos los alumnos que cambien de etapa o que accedan a la universidad tienen 
unos niveles mínimos de conocimientos y competenciales. Por eso, el que existan 
pruebas externas universales e iguales para todos los alumnos españoles es un tema 
de justicia y es un tema de equidad, de igualdad de oportunidades. Pensemos, por 
ejemplo, que España es distrito universitario único, es decir, un niño que acaba sus 
estudios en un instituto de Barcelona puede querer ir a estudiar, no sé, medicina a 
Madrid, y allí va a competir con la nota de acceso, pues, con un chico que venga de 
otro instituto de Madrid o de un colegio privado.
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Si queremos eliminar las diferencias de partida de que el que ha ido a un cole-
gio o a un instituto en una comunidad o en otra le han podido inflar o no las notas 
–y esto es una queja que oímos permanentemente–, pues, la manera de compensar 
eso es con una prueba que sea igual para toda España. Porque, claro, si resulta que 
la selectividad ha sido más fácil en Madrid que en Barcelona, pues, ya tenemos un 
problema. Y al final, como digo, es distrito universitario único y la gente se está ju-
gando su futuro y se está jugando el poder o no dedicarse a lo que le apetece. Eso 
en el nivel del bachiller. 

Y en el caso de la ESO, pues, de la misma manera. Estamos hartos de decir o de 
oír que baja el fracaso escolar. Bueno, pues a mí me gustaría saber si eso es verdad 
o no, porque yo también estoy cansada de escuchar profesores que nos dicen que los 
niños aprueban sin saber. Bueno, pues la manera de que no haya frustración y que 
no haya engaño ni para los niños ni para los padres y que el sistema educativo demu-
estre su calidad es que haya una prueba común. Si todos los niños pasan al acabar la 
ESO, todos los niños pasan al acabar el bachiller, una prueba única –sí, presidente, 
acabo–, una prueba única e igual, pues eso es justicia, equidad e igualdad de oportu-
nidades. Es más, nos dice PISA que estas pruebas representan 16 puntos de mejora 
en los países que las aplican, de mejora en sus pruebas, y se aplican en 20 países de 
la OCDE, prácticamente en todos los países de nuestro entorno. 

Por tanto, pruebas universales, obligatorias y con efectos académicos es la ma-
nera de garantizar el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y que la 
competencia descentralizada se realiza de manera excelente.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Per la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Riera té la pa-
raula.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. El nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta de reso-
lució. Una raó principal és que aquest tema no està a la nostra agenda política en 
aquests moments. És a dir, nosaltres no tenim com a objectiu estandarditzar res amb 
l’Estat espanyol i, en tot cas, la nostra referència, també en aquest tema, en tot cas, 
han de ser estàndards internacionals que, tal vegada, siguin per nosaltres una millor 
referència, des del punt de vista de la qualitat educativa i del desenvolupament d’un 
adequat model educatiu. Per tant, en aquests moments, no està a la nostra agenda 
focalitzar esforços en estandarditzar sistemes amb l’Estat espanyol, sinó de buscar 
la nostra pròpia referencialitat, el nostre propi model, que ens permeti elements de 
comparació i de valoració, etcètera, en àmbits internacionals més amplis.

D’altra banda, compte, perquè quan parlem de proves estandarditzades n’hau-
ríem de parlar molt més a fons. Perquè, per exemple, tal vegada no estem tenint el 
punt d’origen diferent dels alumnes en funció de les característiques socials del seu 
entorn i del seu centre educatiu. Per tant, compte amb parlar de forma molt simpli-
ficada i generalitzada de conceptes com «uniformització», «homogeneïtzació», «es-
tandardització», perquè això requereix un tractament de major profunditat. I d’altra 
banda, evidentment, com ja han dit en algunes intervencions precedents, compte 
també amb sobrecarregar els alumnes, el professorat, d’elements de control abans 
de, potser, atendre elements de millora del sistema educatiu amb una millor organit-
zació, amb una millor gestió, amb recursos més adequats, lluitant contra la segrega-
ció, etcètera, per tal que sigui aquesta inversió en la millora del sistema la que ens 
garanteixi uns millors resultats.

Gràcies.
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El president

Gràcies a vostè. I, finalment, és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; té 
la paraula el diputat senyor Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. És obvi que tampoc és un tema que estigui a la nostra 
agenda; és obvi que la mirada nostra està a Europa, està al món, és obvi, i en aquest 
marc s’hi troben les proves PISA. Unes proves que avaluen per competències, per-
què el món ja ha deixat de banda la visió només memorística de l’educació i, per 
tant, la memòria hi és com a facultat, però sobretot és la capacitat de processament 
de la informació i de la interacció de la informació per aplicar la informació a resul-
tats i a objectius concrets. És obvi que això és molt diferent a la proposta que es fa. 

A mi m’ha sorprès l’argumentació que s’ha basat en l’informe PISA que treba-
llem aquí i, d’una altra banda, es vol uniformar amb un Estat espanyol que es mou 
amb la LOMCE, que té un enfocament totalment memorístic i totalment classista, 
lluny de l’equitat. I la gent que hem treballat molt per la individualització de l’ense-
nyament, que no vol dir la individualitat, per la diversitat de l’ensenyament, intentant 
treballar el talent i les potencialitats educatives de cadascun dels nens, treballant to-
tes intel·ligències múltiples que hi han, treballant els aspectes emocionals, que ara 
aquí se’ns plantegi una proposta d’uniformitat al segle que estem és un pas enrere 
enorme.

Òbviament, nosaltres, com que pedagògicament no s’entén, tampoc s’entén des 
del món aquest cada vegada més interconnectat, aquesta Europa que volem, i amb 
uns nois i unes noies que s’hauran de moure per tot el món i que, per tant, aques-
ta visió més global de capacitat d’anàlisi de resultats ja ens ho dona PISA, doncs,  
nosaltres, que volem això, no volem aquesta uniformitat i, per tant, és un pas enrere, 
com deia, i simplement, president, dir que votarem en contra.

Sonia Sierra Infante

Per contradiccions?

El president

Sí, endavant, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

En primer lloc, per contestar la senyora Niubó. No existeixen proves homologa-
bles a tot Espanya.

Després, per contestar el senyor de Catalunya Sí que es Pot... (Veus de fons.) Bé, 
però li contesto una cosa que ha dit malament. Vostè diu que hi ha una contradic-
ció entre l’exposició de motius, que és molt detallada de PISA, i després la proposta 
de resolució, però és que resulta que ja he explicat que les proves PISA no avaluen 
a tots els centres; avaluen el sistema, que, de fet, a mi em fa l’efecte que la persona 
que més escolta la consellera d’Educació d’aquesta comissió soc jo, més que no pas 
el seu grup parlamentari que li dona suport, perquè és la senyora consellera la que 
explica que només avaluen el sistema, que no s’avaluen tots els centres, i que aquests 
resultats s’han d’agafar amb pinces.

I ja per acabar, senyor Balasch –sí, li demano cinc segons–, vostè diu que fer 
aquestes proves, perquè serien a tot Espanya, són una mostra d’uniformització. Lla-
vors, les que es fan a tot Catalunya, també. És a dir, si es fan a tot Catalunya, tot bé, 
fins i tot la CUP estaria d’acord que es fessin a tots els Països Catalans. Ara, si ens 
anem ja a l’altre costat de l’Ebre, llavors ja no, dolent. No uniformitzen, simplement 
és una qüestió de transparència. No defensen que és un model d’èxit? Demostrin-ho 
amb proves.

(Maria José García Cuevas demana per parlar.)
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El president

Sí, per què?

María José García Cuevas

Pues por haber habido alusiones directas a la LOMCE con cosas que... (Remor 
de veus.) Simplemente, decir... (Veus de fons.)

El president

A on? A on?

María José García Cuevas

Y contradicciones. Y contradicciones importantes.

El president

Bé, un moment, un moment. 

María José García Cuevas

Yo solo quiero dejar constancia... 

El president

Un moment, un moment. (Veus de fons.) Si us plau, si us plau.

María José García Cuevas

Diez segundos, presidente.

El president

Acabem la festa en pau.

María José García Cuevas

Diez segundos.
(Veus de fons.)

El president

Va, ràpid, eh? I breu.

María José García Cuevas

A ver, solo quiero dejar constancia de que lo que ha dicho el diputado Balasch 
de que las pruebas de la LOMCE son memorísticas y clasistas y la LOMCE, eso es 
una valoración personal y en absoluto se corresponde con la realidad. Y, precisa-
mente, lo que pide la propuesta, y veo que no se la han leído, es que la experiencia 
de Cataluña en estas pruebas de competencia que tanto defiende la consellera, pues, 
se apliquen a toda España y se hagan pruebas de competencia en toda España, si es 
que también se hacen aquí.

Gracias.

El president

Molt bé.
Doncs, bé, interpretem que... (Antoni Balasch i Parisi demana per parlar.) Sí, 

senyor Balasch. Digui, digui.

Antoni Balasch i Parisi

És obvi que m’hi torno a reafirmar, en la paraula «uniformitat», que és l’unifor-
mar, quan tenim una llei educativa pròpia, amb un funcionament propi i que, per 
tant, el que es vol uniformar és desconfigurant les competències que hi ha actual-
ment i per les quals nosaltres lluitem per marxar.

Gràcies.

El president

Molt bé.
Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
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Sis vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans i Popular.
Vots en contra?
La resta de grups parlamentaris.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.
Moltes gràcies, diputades i diputats.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i un minut. 
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