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Sessió 10 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i quatre mi-

nuts. Presideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Imma Gallardo 

Barceló, del secretari, Martín Eusebio Barra López, i del secretari en funcions, Alfonso 

Sánchez Fisac. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Maialen 

Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciuta-

dans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quin-

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

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

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

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera 

(tram. 250-00302/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 130, 53; esme-

nes: BOPC 166, 5).

2. Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació 

Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat (tram. 250-00326/12). Grup Parlamentari Socia-

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

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-

des (text presentat: BOPC 140, 18; esmenes: BOPC 170, 18).

3. Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació com a professors 

de secundària dels membres del cos de mestres de primària (tram. 250-00332/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 143, 19; esmenes: BOPC 181, 7).

4. Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia congènita en la 

preinscripció i la matrícula dels alumnes en els centres educatius de Catalunya (tram. 250-

00334/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 143, 22).

5. Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, 

de Tarragona (tram. 250-00358/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 148, 10; esme-

nes: BOPC 181, 8).

6. Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Bruguers, a 

Gavà (tram. 250-00370/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 158, 34; 

esmenes: BOPC 191, 15).

7. Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat 

(tram. 250-00383/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 177, 53; 

esmenes: BOPC 222, 10).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen 

o han passat per un procés de separació (tram. 250-00409/12). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 189, 32; esmenes: BOPC 222, 10).

El president

Bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència a aquesta comissió.
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Abans de res, donar la benvinguda a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Gavà, als re-
gidors de Gavà i diputat provincial, així com als regidors de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet i a la resta de públic que avui ens ha volgut acompanyar de convidats.

Abans d’entrar en l’ordre del dia, en els punts de l’ordre del dia, hi ha algun grup 
que vulgui comunicar alguna substitució? No? (Lucas Silvano Ferro Solé demana 
per parlar.) Sí? Sí.

Lucas Silvano Ferro Solé

Diputat Lucas Ferro en substitució de la diputada Jéssica Albiach. 

El president

Moltes gràcies, diputat. 

Sonia Sierra Infante

Un moment, president.

El president

Hi havia algun grup..., sí?

Sonia Sierra Infante

Sí, la senyora Susana Beltrán marxarà, vindrà una altra persona, però encara no 
sabem qui serà.

El president

Em penso que hi havia algun grup que volia fer una proposta d’alteració de l’or-
dre del dia?

Sonia Sierra Infante

Sí. Nosaltres, si tothom hi està d’acord, voldríem posar com a número 1 el punt 
número 7.

El president

Sí, alguna altra proposta? (Pausa.)

Esther Niubó Cidoncha 

Sí, nosaltres voldríem posposar el punt número 1. Pot ser al final o quan ho vul-
guin...

El president

Potser al final, però...

Esther Niubó Cidoncha 

Bé, o posposar-lo una estona, diguem-ne. (L’oradora riu. Rialles.)

El president

Posposar-lo una estona... (El president riu.) El posem al final?

Esther Niubó Cidoncha 

Per exemple, al final.

El president

Sí, no? O en el lloc del número 7?

Esther Niubó Cidoncha 

Perfecte, doncs en el lloc del número 7.

El president

Sí? Li sembla a tothom bé? (Veus de «sí».) O sigui, l’1 i el 7 canviarien d’or-
dre. Començaríem per la PR... (Veus de fons.) Una estona llarga, està bé. (Rialles.) 
D’acord.



DSPC-C 179
5 de febrer de 2019

Sessió 10 de la CE  5 

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de 
Llobregat 

250-00383/12

Doncs, si no ens perdem els membres de la Mesa i la lletrada –que jo crec que 
no–, començaríem amb el punt número 7 original, que passaria al punt número 1, 
que seria la Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de 
Llobregat. Tindria la paraula per exposar i defensar aquesta proposta de resolució, en 
nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. L’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat 
de Catalunya, amb prop de 258.000 habitants i en plena expansió, amb una previ-
sió de 10.000 habitatges nous en el 2023. D’aquests, poden estar acabats en el pro-
per any, uns 2.000. De manera que, tenint en compte que es tracta de pisos grans, 
d’entre tres i quatre habitacions, la població podria augmentar en 6.000 i 8.000 
habitants el proper any.

Actualment, la cobertura educativa de la ciutat és deficient, com es pot comprovar 
amb el nivell de saturació que trobem a algunes zones de la ciutat, fet que provoca 
que les escoles no puguin absorbir l’excés de demanda i fa que en algunes classes 
s’excedeixi la ràtio permesa, tant en infantil com en primària, on es torna a repetir, 
igual que el curs passat a les zones de Collblanc, Torrassa i de Santa Eulàlia és on 
falten més places públiques. A la zona del Centre, Sant Feliu i de Sant Josep també 
hi ha una manca de places, cosa que no passava el curs passat. 

Pel que fa a la secundària, la situació també comença a ser ja alarmant, ja que hi 
ha zones on hi ha un dèficit important de places, principalment a determinats cen-
tres considerats d’alta complexitat.

En alguns centres d’educació secundària, com a l’Institut Llobregat o l’Apel·les 
Mestres, que han perdut un grup per falta de demanda, el nombre de sol·licituds ha 
estat baix. Un dels grans reptes, per tant, és millorar la imatge d’aquells centres on 
hi ha tantes vacants.

Un altre problema que pateix la ciutat és l’elevat percentatge de matrícula viva 
durant tot el curs escolar, que s’ha incrementat de forma exponencial en el darrer 
curs 2017-2018, i que seguirà amb la mateixa tendència, tant per l’augment dels 
preus del lloguer a la ciutat de Barcelona com per l’arribada de persones nouvingu-
des. Els districtes d’alta arribada més afectats són Collblanc, la Torrassa i Pubilla 
Cases i Can Serra.

El cap de servei d’educació durant el curs passat va informar, al mes de maig de 
2018, de 1.370 alumnes de primària i 820 de secundària amb matrícula viva a la ciu-
tat el passat curs. La matrícula viva l’absorbeix l’escola pública. Novament, posant 
la ràtio al límit legal i obrint grups extraordinaris a meitat de curs, que acaben con-
vertint-se en l’únic lloc on queden places lliures i s’acaba concentrant la matrícula 
viva. Cal un repartiment més equitatiu i evitar la segregació.

Per això proposem planificar el mapa escolar de l’Hospitalet de Llobregat de 
manera transparent, i especialment per a les famílies, amb una previsió suficient 
i real de places a l’escola pública en els diferents barris i les diferents etapes edu-
catives, tant d’infantil com de secundària i de batxillerat, tenint present la previsió 
d’augment d’habitants, que es produirà en els darrers anys, degut a la construcció de 
10.000 habitatges nous.

Aquí hem acceptat l’esmena del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
Tenir en compte, a l’hora de planificar el mapa escolar de la ciutat, l’elevat per-

centatge de matrícula viva durant tot el curs escolar i que aquesta sigui repartida de 
manera equitativa i buscant la composició heterogènia dels grups escolars, per tal 
de lluitar contra la segregació escolar.
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I el punt 3, on també hem acceptat l’esmena, continuar invertint en els centres ano-
menats «d’alta complexitat» de l’Hospitalet de Llobregat i en aquells que tenen menor 
demanda per part de les famílies, completant els diferents vessants de l’actuació per 
tal d’eliminar l’estigma que tenen i que resultin més atractius per a les famílies.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats, agraïm al grup dels comuns que 
hagi acceptat les nostres esmenes. Jo crec que el tema que ens ocupa ens ha estat 
ocupant diverses sessions de la comissió, que és aquesta capacitat de tenir una pla-
nificació global de sistema que garanteixi l’equitat en el macro i, alhora, atendre la 
necessitat específica de cada municipi i de cada realitat concreta.

I aquí la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments, els 
municipis, és fonamental, com ja s’ha vist reiterades vegades. Perquè aquest contac-
te amb la realitat més propera, més pròxima, permet matissar i modular el que ha 
de ser un tractament global a la realitat específica. No tant com a excepció, no tant 
perquè hi hagi algú que ho defensi, sinó perquè respon a uns criteris i a una lògica. 
I em sembla que la formulació que fan té molt d’això.

I un segon tema a comentar. Aquesta qüestió de la matrícula viva jo crec que 
és un tema important a tenir en compte, no només per l’impacte que suposa en els 
grups, perquè afegeix alumnat, sinó perquè ens està descrivint una realitat sociolò-
gica de moviment de persones, de grups, i, per tant, pot ser l’indicador, el termòme-
tre d’altres realitats socials globals a considerar.

Per tant, agraïm la bona disposició a fer aquest consens i ens instem a seguir tre-
ballant en aquesta direcció.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; moltes gràcies, president. Aquí tenim, damunt de la taula, una proposta de 
resolució referent, precisament, a allò que també tantes vegades parlem, que és pre-
cisament la planificació, eh?, i de com treballem aquesta planificació, en aquest cas 
sobre la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. La segona més gran del país i una ciu-
tat que és un referent; és un referent en molts àmbits perquè, a més, l’Hospitalet té 
una gran relació amb la comarca del Baix Llobregat, però, alhora, és comarca del 
Barcelonès.

Hi ha diversos barris de l’Hospitalet on és evident que cal fer-hi una actuació, 
una actuació en molts sentits. Però, quan parlem de l’àmbit educatiu, el que hem 
d’evitar –i d’aquí la importància de la planificació– és que hi hagi espais de segre-
gació propis en la mateixa ciutat i en l’àmbit educatiu. I, per tant, hem de treballar 
precisament perquè aquests centres d’alta complexitat, doncs, puguin continuar do-
nant el millor servei a la ciutadania.

En aquest sentit, nosaltres hem presentat una esmena al primer punt, que, sim-
plement, suprimíem la part final d’aquest punt..., perquè estàvem totalment d’acord 
amb la planificació, estem totalment d’acord amb que s’ha de fer juntament amb les 
famílies, i molt més en aquests centres educatius que són d’alta complexitat i que, 
a més, tenen una gran diversitat, no només cultural, sinó també de caràcter social 
i que cal incidir-hi molt. I la millor forma de treballar-ho és a través, precisament, 
d’aquells que viuen aquesta realitat en el dia a dia, que són les mateixes famílies, i 
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també amb les direccions dels centres. I, per tant, estem totalment d’acord en aquest 
posicionament, tanmateix, demanàvem que no s’incorporés en aquest punt el tema 
de la previsió dels 10.000 habitatges nous, en el benentès que l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet haurà de notificar aquesta nova planificació, i quan notifiqui aquesta nova 
planificació, lògicament, haurem de demanar una reserva per espais educatius en 
aquesta nova planificació.

Estem també d’acord en el segon punt de la proposta de resolució, que és que es 
tingui en compte l’elevat percentatge de matrícula viva, que aquest és un element 
que marca molt la tendència. 

I, finalment, ja per acabar, en el punt tercer, una esmena en la línia de que hem de 
continuar intervenint, perquè pel departament, i per Esquerra Republicana, aquest 
és un dels eixos principals, precisament, de la lluita contra la segregació i de la lluita 
contra la desigualtats.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada 
Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Hi estem d’acord; estem d’acord en que és necessari planifi-
car el mapa escolar a Hospitalet de Llobregat, i en general en tot el territori de Ca-
talunya.

Planificar el mapa escolar significa també previsió i, per tant, entenem que en 
aquesta proposta que s’ha transaccionat, doncs, també es tindrà en compte l’augment 
d’habitants que hi haurà a l’Hospitalet de Llobregat. 

Estem també a favor que s’ha de lluitar contra la segregació escolar i també a 
favor que els centres d’alta complexitat no quedin separats del que seria la resta del 
sistema educatiu a Catalunya, d’un sistema que volem que sigui un sistema de qua-
litat. I, per tant, amb totes aquestes mesures que es proposen en aquesta resolució 
nosaltres hi estem d’acord i hi votarem, per tant, a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, bona tarda. Gràcies, president. Nosaltres també recolzarem globalment la 
proposta i hi votarem a favor, tot i que sí que no compartim aquest intent de connec-
tar la massificació escolar de la zona sud, de Santa Eulàlia - Gran Via i Gornal-Bell-
vitge, amb els nous habitatges previstos a la ciutat en aquesta zona.

Entenem que ara mateix les necessitats escolars es troben sobretot a la zona 
nord, que hi ha més immigració, hi ha més matrícula viva, per tant, Florida, Can 
Serra, Pubilla Casas, Collblanc i Torrassa, i aquí és on precisament s’està treballant 
tant des de l’ajuntament com, de manera bilateral, ajuntament-Generalitat, en les 
comissions mixtes que existeixen.

De fet, fa més d’un any es va signar un acord amb l’anterior consellera, que l’ac-
tual conseller Bargalló s’ha compromès a mantenir –i esperem que així sigui–, i pel 
que fa a la planificació de cara al creixement de la zona sud en un futur, que, com 
deia, també s’hi treballa, tot i que ara mateix la prioritat està al nord, aquí també 
s’està treballant amb la Generalitat en la planificació de les places escolars neces-
sàries a través sobretot de la taula mixta de planificació. I en aquest sentit, doncs, 
també s’ha signat un protocol de col·laboració i un conveni d’obres, i s’està a punt de 
signar un conveni de corresponsabilitat.
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I també dir que tota la informació que obté l’ajuntament sobre aquesta qüestió es 
trasllada al Consell Educatiu de l’Hospitalet i a les reunions també de l’inici de curs 
que es fa per sectors.

Per tant, transparència, planificació amb transparència i també continuar treba-
llant per oferir places públiques, per atendre aquesta matrícula viva, per combatre 
la segregació. I aquí entenem que ja hi ha una gran feina feta per l’ajuntament, i 
també de manera coordinada amb el departament, doncs, per tenir el nivell de qua-
litat, i de diversitat alhora, que hi ha en aquesta ciutat.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, 
el diputat proposant voldria prendre la paraula?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, només per agrair la disponibilitat dels grups esmenants. 
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro.
Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució. Entenc que es po-

den votar tots els punts conjuntament? Sí? (Pausa.) D’acord.
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat

250-00326/12

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà 
de Llobregat.

Té la paraula per presentar la proposta de resolució, en nom del Grup Parlamen-
tari proposant, la diputada Esther Niubó, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar.

Eshter Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Doncs, presentem aquesta proposta sobre la transferència 
de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai. Aquesta és una escola de ti-
tularitat municipal, que dona cobertura educativa no només a seixanta-cinc alumnes 
discapacitats o pluridiscapacitats de Cornellà de Llobregat, que també, sinó de la co-
marca: de Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Feliu, Esplugues i Sant Just Desvern.

Aquest centre de titularitat municipal està finançat només parcialment pel De-
partament d’Ensenyament, malgrat que es tracta d’un centre escolar públic que 
imparteix ensenyaments de caràcter obligatori, que són competència directa de la 
Generalitat de Catalunya, i aquest fet suposa un greuge comparatiu amb la resta de 
centres escolars del servei d’educació de Catalunya.

A més, des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que considera 
l’Escola Virolai com una escola concertada, malgrat que és pública, fet que provoca 
que les ràtios d’alumnes per professional siguin més altes que a les escoles públiques.

En aquest moment, el Govern de la Generalitat ha ampliat la matriculació dels 
alumnes de divuit a vint-i-un anys a les escoles d’educació especial de Catalunya 
i això ha fet que a l’Escola Virolai s’hagi incrementat el número d’alumnes sense 
haver ampliat i condicionat els espais per assumir aquest increment d’alumnat per 
manca de recursos econòmics. I aquesta situació no garanteix a l’alumnat de l’Es-
cola Virolai les mínimes condicions dignes per poder atendre les seves necessitats.
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Durant l’anterior legislatura, aquesta comissió va aprovar resolucions sobre la 
transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà i 
en aquella resolució instava el Govern a assumir la titularitat d’aquest centre i reco-
neixia també el dret dels treballadors a la subrogació empresarial. 

I el Govern, en el control de compliment d’aquesta resolució, va informar el de-
partament i l’Ajuntament de Cornellà de la creació d’una comissió amb represen-
tants d’ambdues administracions per treballar sobre el futur d’aquesta escola. Però, 
en aquests moments, aquest centre continua sent de titularitat municipal i tampoc no 
hi ha massa més informació sobre aquest canvi que s’hauria de produir.

I, per tant, en aquest sentit, presentem aquesta proposta de resolució en què ins-
tem el departament a assumir la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, 
de Cornellà, i reconeixem també el dret de tots els treballadors a la subrogació em-
presarial; que es creï un grup de treball amb l’ajuntament i la comunitat educativa 
per garantir la qualitat educativa i el servei d’atenció a l’alumnat, i que s’incorpori, 
evidentment, en els propers pressupostos la partida pressupostària necessària per 
complir el que estableix aquesta proposta.

I, en aquest sentit –i així em pronuncio sobre les esmenes que s’han presentat–, 
les acceptarem totes i esperem, doncs, que aquest canvi de titularitat es produeixi 
tan aviat com sigui possible en benefici de l’atenció que mereix rebre el seu alumnat, 
per donar resposta a les necessitats i que redundi en una millora de ràtios, també 
dels espais d’aquests equipaments que són claus no només per Cornellà, sinó per do-
nar resposta a les necessitats educatives especials de tota la comarca, i, per tant, que 
s’acabi amb el greuge comparatiu i injust que ha patit fins ara aquest centre.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua El 
Garbhi.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, president. Bona tarda, bé, amb relació a aquesta PR, ja sabem que no és la 
primera vegada que es presenta. Segons..., a la resolució del 2016 també consta que es 
va parlar d’aquest tema i que el departament ja, en el seu moment, va crear una comis-
sió amb representants de les dues parts de les administracions per treballar sobre el fu-
tur de l’escola esmentada, que és l’Escola Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat.

A nivell del que és aquesta comissió que es va crear, està formada per represen-
tants del Departament d’Ensenyament, de la corporació local i del mateix centre 
d’educació especial. Ja està elaborant una anàlisi en profunditat de la situació de 
l’escola d’educació especial, tant a nivell de recursos humans, tema de docència, es-
tat de l’immoble, la situació jurídica, la despesa de funcionament, manteniment dels 
serveis, el contracte, el seu funcionament, i hi ha tota una sèrie de coses que és..., 
diguem-ne, la situació no és senzilla i és molt complex, diguem-ne, donar sortida a 
tot, i que tot estigui ben enllestit.

Bé, nosaltres des d’aquesta perspectiva agraïm la disponibilitat per acceptar-nos 
les esmenes i, de fet, ja votarem sí a aquesta PR.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; moltes gràcies, president. L’Escola d’Educació Especial Virolai és un refe-
rent al municipi i també en l’àmbit de tota la comarca, és un d’aquests models que 
són models d’èxit i, per tant, això nosaltres ho tenim molt clar.



DSPC-C 179
5 de febrer de 2019

Sessió 10 de la CE  10

I en aquest sentit vam presentar les esmenes pertinents per remarcar també 
aquesta voluntat política per tal que aquesta titularitat passi a ser pública.

Estem d’acord amb la proposta i, per tant, cal treballar amb la normativa apli-
cable, i sobretot ens preocupa també la qüestió dels treballadors i les treballadores. 
Com molt bé ha dit la diputada Niubó, la qüestió de la subrogació és inqüestionable 
i, per tant, com generar aquest espai quan passi a ser de titularitat pública i, per tant, 
aquests treballadors i treballadores del centre educatiu passin a formar part del De-
partament d’Educació.

Per tant, estem compromesos en donar-hi compliment, en mantenir també les 
tasques en el marc del grup de treball, que aporten una gran informació, que és molt 
valuosa, per tal de poder afinar i resoldre aquesta problemàtica de la forma més 
exacta. I en aquest grup de treball, com ja s’ha dit anteriorment, hi ha tant el de-
partament, com també hi ha l’Ajuntament de Cornellà, com també hi ha la mateixa 
Escola d’Educació Especial Virolai.

I, finalment, una de les grans peticions que sempre es fan quan hi ha propostes 
de resolució que impliquen compromisos pressupostaris: la dotació pressupostària. 
Doncs bé, també en la nostra esmena d’incorporar la partida pressupostària neces-
sària per donar compliment a l’establert en el primer punt, que és el de fer efectiva 
la voluntat manifestada pel departament d’assumir la titularitat de l’Escola d’Edu-
cació Especial Virolai.

Per tant, agrair al grup proposant l’acceptació de les esmenes i la seva voluntat 
de diàleg, i donarem suport a la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputa-
da Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. En la anterior legislatura, nos reunimos con 
los miembros de la Escuela Virolai y fue una de esas reuniones dolorosas, porque 
explicaban situaciones de estas que te hacen estremecer. Yo pienso que cuando las 
familias tienen dificultades, ahí tendría que estar la Administración, las diferentes 
administraciones en un estado de derecho, para apoyar y hacer la vida más fácil a 
esas familias que se han encontrado con unos hijos especiales, con unas caracte-
rísticas especiales y que necesitan del apoyo de toda la sociedad. Y nos encontra-
mos que muchas veces las administraciones, lejos de facilitar la vida a esas fami-
lias, lo que hacen es complicarla un poquito más.

En esta propuesta de resolución se nos explican las diferentes disfunciones en la 
exposición de motivos, y adelanto ya que nosotros votaremos a favor de esta pro-
puesta.

Pero también me gustaría aprovechar este turno de palabras para poder reco-
nocer la gran tarea que hacen las escuelas de educación especial y las escuelas 
de educación especializada. Y también para expresar nuestra alarma, que es la 
alarma de muchísimas familias, no solo en Cataluña sino también en el resto de 
España, por la propuesta del Ministerio de Educación, en el contexto de la modifi-
cación de la Ley 2/2006, en la que quieren hacer desaparecer estas escuelas espe-
ciales que, insisto, hacen una gran labor, y que todos los alumnos vayan a centros 
ordinarios, teóricamente con recursos, pero yo que he trabajado durante veinte 
años en la escuela ya me conozco en qué consisten estos recursos de la supuesta 
escuela inclusiva, con la que todo el mundo se llena la boca, pero a la que nadie 
destina recursos.

Nosotros defendemos una sociedad inclusiva, y una sociedad inclusiva quiere 
decir que haya una coexistencia de las diferentes vías y, sobretodo, que se respete 
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la decisión de las familias y que pongamos en valor la gran tarea que hacen estas 
escuelas de educación especial y especializada.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per posicionar-se, en nom del Grup de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Crec que tots estem d’acord amb lo essencial, 
que no té sentit que una escola d’educació especial, que és obligatòria i que és com-
petència de la Generalitat de Catalunya, sigui de titularitat municipal.

Som conscients que ja hi ha un grup de treball. Esperem que sigui resolutiu i que 
acabi com ha d’acabar, que és assumint una escola de titularitat cent per cent públi-
ca, gestionada pel Departament d’Educació de la Generalitat.

I en aquest trànsit, nosaltres voldríem destacar també la necessitat i el reconeixe-
ment a tots els professors i professores, i a tots els treballadors que avui estan a l’es-
cola, i que d’acord amb la normativa aplicable es pugui fer aquest trànsit respectant 
i garantint al màxim els seus drets laborals.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, 
diputada proposant... (Veus de fons.) Sí? D’acord.

Doncs, passaríem a la votació de la proposta de resolució, suposo que de tots els 
punts conjunts..., sí? (Pausa.)

Doncs, vots a favor de la proposta de resolució?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels presents.
Passaríem al punt 3 de l’ordre del dia...

Sonia Sierra Infante

Un moment, senyor president.

El president

Sí?

Sonia Sierra Infante

Per una qüestió d’ordre.

El president

Digui.

Sonia Sierra Infante

He dit que no sabia encara el nom de la persona que substituiria la Susana Bel-
trán i és el senyor Alfonso.

El president

Moltes gràcies. Consta en acta.

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació 
com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de 
primària 

250-00332/12

Passaríem al punt número 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la paralització del procés d’habilitació com a professors de secundària dels 
membres del cos de mestres de primària.
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Per presentar i defensar la proposta de resolució, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari proposant, la senyora diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. L’abril de l’any passat es va publicar una reso-
lució que habilitava les direccions dels instituts a reconvertir places de professor de 
secundària per a mestres de primària.

A les resolucions del 7 i el 16 de maig encara s’anava més enllà i s’establia que 
les direccions dels centres havien de reservar obligatòriament places a mestres de 
primària. La justificació que va donar el departament era la manca de professors 
de secundària. Evidentment, això no és excusa per fer passar els mestres de primà-
ria per davant del professorat de secundària que ha fet els seus estudis pertinents, 
que s’ha habilitat amb un màster, que a més sabem que els màsters són especial-
ment cars, i especialment aquí a Catalunya, i tenen l’habilitació suficient per donar 
una educació de qualitat als alumnes de secundària.

Amb aquestes resolucions es van habilitar més de tres mil funcionaris del cos de 
mestres per donar classes a secundària sense les titulacions pertinents i va obligar 
els centres de més de deu grups a reservar una plaça en favor dels mestres, amb per-
judici dels professors interins que ja formaven part de la borsa.

Això..., sense comptar amb el greuge comparatiu que suposa això, que una perso-
na que s’ha format, que ha fet els estudis necessaris per ser professor de secundària i, 
a més, s’ha gastat els diners en fer un màster habilitador, i veu com li passen per da-
vant persones que no tenen la formació necessària, que tenen la formació perfecta per 
ser mestres de primària, que per això s’han format, i són perfectes per aquesta feina, 
però no per la feina de secundària, que és una altra via de formació. El tema és tan 
greu que és que ha acabat als jutjats i està encara en vies de que es resolgui.

Aquesta proposta de resolució es va registrar fa set mesos. Evidentment, tot això 
ja ha passat, però nosaltres la mantenim, perquè no volem que torni a passar de cara 
al proper curs, per dos motius fonamentals: el primer, hem de garantir la qualitat de 
l’ensenyament públic a la secundària; i, en segon lloc, no pot ser que persones amb 
menys titulació passin pel davant de persones que tenen l’habilitació necessària per 
a aquesta tasca. En aquest sentit, és de sentit comú i esprem el vot positiu de totes 
les formacions. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per defensar les esmenes presentades en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Esther 
Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies. Des del Grup Socialista, compartim la preocupació i la injustícia 
que representa que..., com ens explicava la diputada proposant, que mestres, sense 
tenir acreditat el màster habilitador per a la secundària, accedissin a la docència en 
aquesta etapa.

És cert que van ser menys dels previstos inicialment, però tornar a posar de ma-
nifest la manca de planificació o, directament, l’omissió de planificació que va fer 
el departament, quan sabia que existia aquest problema. Primer, perquè ho havien 
alertat diversos sindicats feia anys, i, sobretot, perquè aquests nens i nenes fa dotze 
anys que els tenim al sistema educatiu. I, per tant, sorpreses, poques.

I per això, doncs, compartim la conveniència que aquesta cobertura de vacants 
als instituts es faci de tal manera que garanteixi el respecte a la legalitat, que pre-
servi, doncs, els principis de mèrit i capacitat, així com la igualtat d’accés a les pla-
ces i llocs de qualsevol administració pública. Entenem que es tracta d’un tema de 
justícia.
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I també, i aquí, doncs, presento l’esmena que ha presentat el meu grup, vol-
dríem que s’ampliés l’oferta d’aquests màsters habilitadors de professorat de se-
cundària que s’imparteixen a Catalunya, perquè, ara mateix, doncs hi ha una in-
suficiència evident de places en l’actualitat. I, a més a més, que es fes una correcta 
planificació per fomentar els itineraris professionals en graus orientats a formar 
professorat de matèries on realment manquen dotacions de docents, que en l’actua-
litat doncs no els tenim, no? Que no tornem a començar un curs sense professors 
en matèries diverses, com ha pogut passar.

I, per tot això, doncs ens abstindrem al primer punt i votarem a favor del segon 
i de la nostra esmena.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. I per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris, en primer lloc, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la parau-
la el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. És obvi que la decisió del departament d’habili-
tar mestres de primària com a professors de secundària del passat mes d’abril, reser-
vant un determinat nombre de places i fent-ho sense consensuar amb els professors 
i amb la comunitat educativa de secundària, va ser una decisió errònia i va ser una 
mala resposta a una falta de planificació, que s’ha cronificat en el temps i que és el 
que s’ha d’atendre i el que s’ha de corregir en aquesta situació.

Creiem que, inclús dient això, paralitzar avui aquesta decisió portaria més greu-
ges del que suposaria assumir que cal planificar les coses correctament i portaria 
més greuges també als estudiants de secundària. 

Per tant, ens abstindríem als punts del Grup Parlamentari de Ciutadans i vota-
ríem favorablement l’esmena del PSC. 

O sigui, creiem que l’objectiu ha de ser dotar de més capacitat d’accedir als màs-
ters i de poder-se formar correctament per ser professors de secundària a aquells que 
estan habilitats per fer-ho, i planificar com donem resposta i com donem mobilitat i 
quina oferta formativa volem impulsar per planificar en el futur les plantilles i donar 
resposta a la demanda futura.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la senyora Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, en comissió d’educació, ja el 13 de setembre, el 
conseller d’Ensenyament ja va transmetre una informació referent, doncs, a aquest 
neguit per part d’alguns grups parlamentaris, en la qual ja explicava... –el conse-
ller–, feia evidència de la manca de docents en determinades especialitats.

Els procediments telemàtics que adjudiquen places vacants, doncs, va posar de 
relleu que hi havia especialitats, en concret es parla de la llengua catalana, la caste-
llana i les matemàtiques, on no es podien cobrir aquestes places.

De fet, el curs 2017-2018, moltes d’aquestes places es van acabar cobrint, com 
a mesura excepcional, amb una contractació directa, inclús en casos en els quals, 
doncs, el professorat no disposava del màster de formació o, en alguns casos, no es-
tava finalitzat. Aquesta mesura excepcional –que coincideixo plenament amb el co-
mentari que ha fet el diputat Ferro– fa referència a que acceptar els punts del Grup 
Parlamentari de Ciutadans posaria en una situació molt delicada l’estat actual. Per-
què aquesta mesura, precisament, el que ha permès ha sigut que al setembre d’aquest 
curs es poguessin començar les classes amb tota normalitat, donat aquestes mesures, 
i, per tant, doncs, el que implicaria seria doncs una dificultat agreujada.
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La mostra de la voluntat d’alguns grups parlamentaris per intentar posar solució a 
això..., i, per això, doncs, aquest grup parlamentari votarà a favor de l’esmena del Par-
tit Socialista. El fet és que ja al departament –juntament el d’educació amb el d’Em-
presa i Coneixement– s’està treballant amb la millora de l’oferta dels màsters per als 
propers tres anys, per posar..., diguéssim, per adequar aquesta demanda prevista. I, per 
tant, també, doncs complementar-ho amb una millora del pla de formació permanent.

Per tant, tractant-se d’una mesura excepcional, que el que fa és poder cobrir pla-
ces i que, a més a més, no garanteix, perquè són anuals..., i, per tant, doncs no garan-
teix que aquest personal garanteixi o tingui la seva plaça garantida, doncs nosaltres 
votarem en contra dels punts 1 i 2 i votarem a favor de l’esmena. Per tant, bé, ja ho 
demanarem ara, en tot cas, el vot separat dels punts.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Sí, podem entendre la preocupació de la formació idònia per po-
der impartir una responsabilitat docent, però aquesta situació el que no pot fer és aturar, 
diguéssim, les necessitats d’urgència. I donar sortida també a una altra qüestió, que és 
la de la mobilitat dintre dels cossos de docents, per anar d’un costat a l’altre, que això 
és el que, d’alguna forma, l’esmena del Grup Socialista vindria a promoure o vindria a 
estimular aquesta idea d’accés d’un cos a un altre.

Tal com s’ha dit ja anteriorment, i, per tant, no té molt sentit repetir-ho, doncs 
aquests..., molts arguments dels que s’han dit, que aturar aquesta proposta, que el 
que fa és donar solució a una necessitat urgent, seria un problema més gran que no 
el que arreglaria.

Per tant, no votarem a favor tampoc dels dos punts, diguéssim, de proposta de 
resolució del Grup de Ciutadans. I, en canvi, donarem suport a l’esmena del Grup 
Socialista, que vindria a vehicular o vindria a donar suport a la manera de passar 
d’un cos a un altre dels cossos docents.

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. Per posicionar-se respecte a les esmenes presenta-
des, té la paraula la diputada proposant, la senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Em fa l’efecte que ho portaven preparat de casa, 
han llegit el que portaven preparat de casa i no m’han escoltat en cap moment, per-
què jo no he dit que s’hagués de, ara, amb el curs mig fet, canviar-ho tot. Seria ab-
solutament absurd, però com no escolten i van a la seva, és igual. Que he dit que no 
pot tornar a passar. 

En tot cas, hi insisteixo, això està als jutjats. A mi em sembla molt preocupant 
que amb els pocs mesos que porta aquest conseller ja té denúncies de les famílies pel 
tema de no respectar el bilingüisme; té denúncies per part de les famílies dels nens 
sords perquè no es compleix la llei i no tenen intèrprets de llengua de signes, i tam-
bé tenen aquesta denúncia d’un sindicat perquè s’estan vulnerant, segurament, drets.

Jo crec que, per tants pocs mesos, té molts problemes ja judicials el conseller, 
que, potser, es replantegi si està fent prou bé les coses.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Doncs, pel que he entès, hi ha sol·licitud de votació 
per separat dels dos punts i el tercer punt, que seria l’esmena d’addició del Grup So-
cialista.
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Passaríem, doncs, a la votació del primer punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest primer punt ha estat rebutjat per 6 vots a favor, corresponents al Grup 

Parlamentari de Ciutadans; 10 vots en contra, corresponents als grups parlamenta-
ris de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, i 3 abstencions, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

Passaríem a la votació del segon punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest segon punt de la proposta de resolució ha estat rebutjat per 8 vots a favor, 

corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar; 
10 vots en contra, corresponents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i 
Grup Parlamentari Republicà, i 1 abstenció del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

Passaríem... (Veus de fons.) Tercer punt? Perdó. (Veus de fons.) Ha estat accep-
tada, per tant no s’ha de votar... (Veus de fons.) Es vota, eh? Ha estat acceptada i es 
votaria.

Vots a favor d’aquesta esmena?
L’esmena ha estat aprovada per la unanimitat dels presents.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia 
congènita en la preinscripció i la matrícula dels alumnes en els centres 
educatius de Catalunya 

250-00334/12

Passaríem al punt 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
inclusió del criteri de cardiopatia congènita en la preinscripció i la matrícula dels 
alumnes en els centres educatius de Catalunya. Per presentar la proposta i defen-
sar-la, té la paraula el diputat senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Muchas gracias, señor presidente. Y, en primer lugar..., també, en nom del pre-
sident de la comissió, donar la benvinguda als pares de nens afectats de cardiopatia 
congènita que ens acompanyen avui i al diputat provincial i regidor de Gavà que ens 
acompanya.

La propuesta de resolución que presentamos solicita que, en la normativa de pre-
inscripción y matrícula de alumnos en los centros escolares de Cataluña, se incluya 
un nuevo punto... Menos mal que no ha fallado la pantalla, perdón. (L’orador riu.) 
Se incluya un nuevo criterio que ofrezca diez puntos adicionales para los alumnos 
afectados de cardiopatía congénita, aportando, como es lógico, los certificados mé-
dicos correspondientes.

Aprovecho también para solicitar ya una enmienda técnica, ya que esta propues-
ta se presentó hace meses y en ella se hace mención a que este nuevo criterio se in-
cluya desde el curso 2019-2020, lo cual ya no es posible, y por tanto solicitaríamos 
que se cambie al curso 2020-2021.

La cardiopatía congénita engloba un conjunto amplio de diagnósticos que tienen 
en común un desarrollo incorrecto de lo que es la propia estructura, la propia forma 
del corazón. El término «congénita» hace referencia a que este desarrollo incorrecto 
se produce durante los meses de embarazo, durante la gestación.
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En la mayoría de los casos se desconoce la causa, pero, según los datos de la 
Fundació de Cardiopaties Congènites CorAvant, en Cataluña se estima que, cada 
semana, nacen quince bebés con esta patología.

En un amplio porcentaje de casos requiere cirugía en los primeros cinco años de 
vida que, incluso, puede ser la colocación de un marcapasos desde el mismo momen-
to del nacimiento. Por supuesto, estas personas van a necesitar de seguimiento mé-
dico a lo largo de toda la vida. Y actividades tan básicas para su correcto desarrollo 
cuando son niños o para su calidad de vida, en general, como por ejemplo la activi-
dad física, han de ser muy controladas y adaptadas a sus características individuales.

A la hora de seleccionar el centro escolar, los padres de estos niños han de te-
ner en consideración no solo la calidad educativa que ofrezca el centro o la como-
didad de tenerlo cerca, sino también la posible presencia de personal sanitario en el 
mismo, la proximidad a un centro hospitalario que permita la necesaria rapidez de 
intervención en caso de descompensación cardíaca o la lejanía respecto a instalacio-
nes como torres de alta tensión, que puedan suponer un riesgo para los niños, que 
ya llevan un marcapasos incorporado.

Es por ello que solicitamos que se concedan estos puntos adicionales que den a 
los padres la oportunidad de optar al centro que reúna las mejores condiciones para 
sus hijos.

No hay duda de que cualquier padre o madre preferirá el esfuerzo de, por ejem-
plo, media hora o más de transporte para llegar al centro escolar y otro tanto de 
vuelta, todos y cada uno de los días del curso, si de esa forma su hijo está media 
hora más cerca de un centro hospitalario, en el caso de lo que precise, o más lejos 
de una fuente potencial de riesgo.

Por tanto, pedimos a todos los grupos en esta cámara que, aceptando la enmien-
da técnica que he comentado, den apoyo a esta propuesta de resolución.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. En primer lloc, també saludar els pares i mares que ens 
acompanyen. Nosaltres entenem que el benestar dels infants i joves amb  cardiopaties 
congènites no milloren només atorgant-los una puntuació addicional al procés per a 
preinscripció per afavorir aquest accés a un centre concret, sinó que el seu benestar 
té sobretot a veure amb el suport, l’atenció educativa i sanitària que reben en el seu 
dia a dia, tant a l’escola com a l’institut.

I això entenem que enllaça amb reforçar la formació docent, especialment amb 
la necessitat d’incorporar més personal no docent, sobretot sanitari als centres edu-
catius, i hem parlat darrerament de la necessitat de l’infermer o infermera escolar, 
perquè com explica la mateixa proposta, les afectacions d’aquesta malaltia tenen un 
impacte o el poden tenir en el llenguatge, en el desenvolupament físic, motiu o psi-
cològic, i, per tant, pot haver de comportar adaptacions curriculars.

I, per tant, nosaltres insistim que la clau és el reforçament en l’atenció de pro-
fessionals sanitaris a les escoles, amb més sensibilització i formació també dels do-
cents, i sobretot amb una bona coordinació dels serveis educatius i sanitaris, més que 
no pas amb aquesta puntuació addicional que entenem que no solucionaria massa 
els problemes del dia a dia i, per això nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta.

El president

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

Moltes gràcies, senyor president. Jo comparteixo el diagnòstic que ha fet la meva 
companya socialista, però tot i així considerem que, bé, assumir un criteri específic 
per a l’elecció del centre que faciliti la vida i faciliti el benestar dels alumnes no és 
contradictori amb exigir dotació de recursos, amb exigir coordinació entre el siste-
ma educatiu i el sistema sanitari.

Per tant, hi votarem a favor i, a més, recordar que aquest 14 de febrer és el dia 
mundial de les cardiopaties congènites, i des d’aquí també agrair la tasca que fa l’As-
sociació de Cardiopaties Congènites i la Fundació de Cardiopaties Congènites CorA-
vant, que fan cada dia pel benestar dels nois i noies i dels homes i dones amb cardi-
opatia congènita.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la diputada senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. També, com és preceptiu, saludar els pares i mares de nens 
o nenes amb cardiopaties congènites, així com els representants de la Associació 
CorAvant amb la qual hem treball a bastament.

Nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta de resolució, en tant que 
considerem que l’escolarització d’aquest alumnat no s’aplica al barem que regeix 
l’escolarització d’alumnes ordinaris, i, per tant, no cal afegir-hi aquest criteri. Ente-
nem també que tenen una altra via per tal d’afavorir l’accés a les escoles que neces-
siten, amb uns criteris especials, els quals, a més a més, els serveis territorials d’en-
senyament corresponents ja valoren en cadascun d’aquests casos i que, per tant, ja 
tenen una altra via que facilita l’accés a l’ensenyament obligatori amb les places que 
hi ha reservades en els grups escolars, precisament per a aquest tipus de patologies 
o altres que necessiten una atenció específica.

I, per tant, és en aquest sentit que creiem que aquesta no és la via que haurien 
d’utilitzar aquests infants amb cardiopaties congènites, sinó que en tenen un altre, 
que segurament caldrà, si es vol, explorar, si el funcionament és l’adequat o no, però 
en qualsevol cas no podem donar suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, president. En primer lloc, també saludar els pares i mares que 
ens acompanyes, i també representants de l’Associació CorAvant.

En la mateixa línia que comentava la diputada Laïlla, nosaltres tampoc donarem 
suport a la proposta pels mateixos motius. Entenem que la solució òptima no és jus-
tament aquest plantejament, aquesta puntuació, sinó que en tot cas el que cal és ga-
rantir aquest tractament específic i individualitzat, que tingui en compte, d’una ban-
da, les necessitats específiques dels alumnes, i també el perfil del centres i sobretot 
la seva capacitat d’adaptar-se a aquestes necessitats que són diferents i que necessiten 
aquest tractament –hi insisteixo– individualitzat.

Per això, tot això es vehicula, tal com està ja previst, d’una banda, amb aquestes 
places reservades que ja per obligació tenen tots els centres dues places a cada grup. 
A més a més, amb una comissió de garanties d’admissió, que justament té en comp-
te aquestes circumstàncies per tal de poder donar la millor opció, en aquest cas, als 
alumnes i les seves famílies. I que, per tant, tota aquesta atenció, hi insisteixo, indi-
vidualitzada es pugui donar de la millor manera.

En tot cas també, tal com deia la diputada Laïlla, en tot cas si cal revisar alguna cosa 
el que caldria revisar és si aquest procediment en alguns aspectes pot ser millorable.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. A aquesta proposta de resolució no s’han presen-
tat esmenes. Per tant, passaríem directament a la votació del seu text.

Vots a favor de la proposta de resolució? 
Senyor Ferro, vostè també, oi? (Veus de fons.) Perdó, és que no l’havia vist.
Vots en contra?
Abstencions?
Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada per 7 vots a favor, corresponents 

al Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem; 10 vots en contra, corresponents als grups parlamentaris de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà, i 2 abstencions corresponents al Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar.

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de Martí 
i Franquès, de Tarragona

250-00358/12

Passaríem al cinquè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
les línies d’ESO de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona. Té la pa-
raula per presentar i defensar la proposta de resolució presentada, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, la senyora diputada Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias también a las personas que 
nos acompañan en la sala. Bien, en este caso volvemos a presentar una propuesta 
de barracones, que es una palabra recurrente en todas las comisiones y desde hace 
varias legislaturas.

En este caso es el Instituto Martí Franquès, de Tarragona, de la provincia de Ta-
rragona, que es un instituto que está bastante colapsado, cuyas ratios están satura-
das, y acoge..., se circunscriben cuatro escuelas de alrededor.

En este caso pasamos de treinta y siete grupos a cuarenta, con lo cual las lí-
neas de ESO se incrementan de seis líneas a siete, todas ellas con el máximo de 
capacidad, y ante la mala planificación de este Govern, pues, nos encontramos 
que llega prácticamente el mes de septiembre y no tenemos cabida para acoger a 
los nuevos alumnos que tienen que empezar en la ESO.

La solución, acoger barracones en el patio del instituto. Se van a construir tres 
aulas, dos de ciento veinte metros cuadrados y otra de sesenta metros, con un coste 
aproximadamente de 200.000 euros.

Estos barracones sí que cuentan con internet para poder dar salida y funciona-
miento a las clases habituales, pero por ejemplo no cuentan con unos baños, con lo 
cual los alumnos tienen que desplazarse de los barracones al centro, digamos, ofi-
cial o a la construcción del edificio oficial para poder ser atendidos y, bueno, tener 
los servicios básicos.

Con lo cual, ¿qué es lo que pedimos? Pues, como siempre, una palabra recurrente 
también en todas las comisiones que en esta se ha vuelto a repetir: la planificación 
que debe llevar a cabo este Govern de acuerdo con los ayuntamientos. Ha tenido 
bastantes años para ir viendo que los alumnos iban avanzando en los cursos y lle-
garía un momento en que en la ESO el boom demográfico que hubo, sobre todo a 
partir del 2006..., llegarían a las clases de ESO bastante colapsadas. 

Y, por otra parte, aparte de planificar, lo que consideramos básicos y necesario 
es que se destinen los recursos necesarios para la construcción de edificios –no ba-
rracones– donde meter a los alumnos de manera provisional, sin baños, con altas 
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temperaturas o frío en invierno y al menos tener en cuenta la situación de los alum-
nos y de la comunidad educativa.

Por lo tanto, planificando y teniendo edificios en perfectas condiciones, daría-
mos mejor calidad a los alumnos, profesores y al resto de la comunidad educativa y 
mejoraría la calidad de la educación.

Gracias.

El president

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

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, president. Bé, per començar, algunes precisions al relat que ha fet 
la diputada. En primer lloc, dir que a dia d’avui no són set, sinó vuit línies les que 
té aquest institut. Sí que és cert que a la Taula mixta de planificació escolar de maig 
del 2018 es van preveure set grups, però que posteriorment, a partir de les dades de 
preinscripció, es va veure que la demanda era superior i, per tant, es va passar de set 
a vuit grups, de set a vuit línies, justament per garantir que la ràtio en cap cas esti-
gués per damunt del que marca la normativa, que –com sap– en el cas d’ESO són 
trenta alumnes i en el cas de batxillerat són trenta-cinc.

Justament, quan es va prendre la decisió d’aquesta vuitena línia era justament per 
reconduir la ràtio a 28,75 alumnes per grup. Finalment, dades actuals, estem amb 
237 alumnes, distribuïts en aquests vuit grups i, per tant, amb una ràtio de 29,63 
alumnes.

Certament, és una ràtio que està a la banda alta –en som conscients–, però en 
qualsevol cas la planificació i l’execució de la distribució, en aquest cas, dels grups 
ha estat la correcta i la que entra dintre perfectament del que marca la llei.

Per tant, respecte al punt 1, nosaltres hi votarem a favor, en el sentit que reiterem 
el fet que hi ha d’haver una correcta i adequada planificació, que és el que consi-
derem que s’ha fet. I, en segon lloc, sí que nosaltres plantegem una esmena, perquè 
la solució no necessàriament ha d’anar justament en la construcció de nous centres, 
sinó que, en tot cas, de forma més genèrica, el que proposem és que es destinin lò-
gicament els recursos necessaris per donar una resposta correcta a les necessitats 
d’escolarització.

I, en aquest sentit, dir que de cara al curs 2019-2020, em remeto justament a que 
sigui la taula mixta de planificació escolar la que decideixi, en funció de les neces-
sitats, quina és la millor solució, entre altres qüestions, sobre el tema que vostè feia 
referència als mòduls prefabricats, que si són per un tema conjuntural tenen una jus-
tificació que seria diferent si fos per un tema estructural, que no és el cas.

El president

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

Bernat Solé Barril

Sí; moltes gràcies, president. Miri, jo puc entendre que vostès no tinguin la de-
licadesa de retirar una moció atemporal i que la iniciïn dient que «para el próximo 
curso 2018-2019», quan saben que aquest curs ja està totalment començat. Ho puc 
entendre, perquè és una forma de justificar la seva activitat parlamentària presentant 
mocions, i mocions, etcètera.

El que no puc entendre és que tinguin dades que no són correctes. Com bé ha 
dit el diputat Quinquillà, en aquests moments en aquest institut hi han vuit línies i 
no set línies, com deia vostè. Per tant, abans de defensar una proposta de resolució 
parlin amb el centre, preguntin i informi-se’n.

A més a més, ens parlen de ràtios saturades. Parlin amb rigor, què vol dir rà-
tios saturades? Hi ha una LEC. La LEC marca explícitament quines són aquestes 
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ràtios, o se superen o no se superen; podem debatre si estan a la banda alta o estan 
a la banda baixa, però no ens diguin que estan saturades si no superen els trenta 
alumnes per aula.

Tal com ha dit el company Quinquillà, al punt número 1 nosaltres hi donarem 
suport, precisament perquè reitera aquesta manera d’entendre la planificació educa-
tiva, tenint en compte el consens amb els ajuntaments. Ara bé, al segon punt no hi 
donarem suport. No hi donarem suport perquè la solució per a reduir les ràtios als 
centres educatius no és sempre la construcció de nous centres educatius.

De fet, si revisa la presentació del curs escolar que va fer el director dels ser-
veis territorials, el senyor Joan Marc Segarra, el dia 7 de setembre, deia clara-
ment que aquest any hi havia un increment de 1.079 alumnes a secundària, però 
que al mateix temps hi havia una reducció de mil alumnes a infantil i primària, 
i que de tots els mòduls prefabricats que actualment hi ha a la circumscripció de 
Tarragona, un 40 per cent d’aquests mòduls, en els propers anys no caldria cons-
truir centres educatius, perquè quedarien resolts amb l’evolució demogràfica de 
la circumscripció.

Per tant, reitero, la solució no sempre és construir nous centres educatius, perquè 
potser d’aquí uns anys haurem de valorar què fem amb aquells centres educatius 
que queden buits. Per tant, en aquest segon punt nosaltres hi votaríem en contra.

Havíem presentat una esmena en aquesta línia, però no ha estat acceptada.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Pel nostre grup, ens trobem davant d’un nou cas de mala 
planificació, manca de planificació, que això sí que s’acaba traduint en males condi-
cions d’escolarització, en un greuge per a molts estudiants i professors que pateixen 
no diré ràtios il·legals, però sí que ràtios molt elevades, espais inadequats o directa-
ment manca d’espais.

Si volem precisament una educació pública secundària de qualitat cal fer una 
construcció també de centres i millorar l’atenció educativa, perquè, efectivament, sí 
que va lligat i no hem d’acceptar alguns estalvis que s’han pogut fer en els últims 
anys, que al final acaben repercutint en contra de l’atenció educativa.

En aquest sentit, nosaltres donarem suport a la proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Nosaltres també hi donarem suport, com no podria ser d’una al-
tra manera. I, en tot cas, per incidir una mica en el debat que s’està produint, jo crec 
que una ràtio de 29,63 per aula –em sembla que ha comentat el company– em sem-
bla una ràtio excessiva. (Veus de fons.)

El president

Si us plau, si us plau. Senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Quan dic que em sembla una ràtio excessiva és que em sembla una ràtio exces-
siva pel model d’educació pública que hauríem de defensar tots en aquest país. Per-
què si, a més, ja fos il·legal ja estaríem tenint altres debats sobre la necessitat de no 
cometre il·legalitats en els centres. Però crec que hauríem d’assumir tots, com a ho-
ritzó, que ràtios de més de 28 alumnes, de 29 alumnes per classe són inassumibles i 
que no són el model educatiu que volem construir.
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Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Creiem que calen eines de planifica-
ció, creiem que calen eines de planificar quin model educatiu volem i quines ràtios 
estem disposades a assumir i quants centres nous estem disposats a construir per 
reduir les ràtios en l’educació pública. I creiem que hi ha certes zones de Catalunya 
on cal un pla de xoc d’inversions per reduir situacions d’educació en barracots o de 
mancances estructurals profundes.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Per posicionar-se respecte a les esmenes presenta-
des, té la paraula la diputada proposant, la senyora Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Sí, efectivamente, antes no he comentado nada entorno a la 
enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno. Lógicamente, no la po-
demos aceptar. (Veus de fons.) Como siempre... (l’oradora riu), diputado Solé, le voy 
a comentar... Efectivamente, me informo, por supuesto que me informo. Para ustedes, 
ya que leen tanto, podían leer... Diari Més digital, ¿eh?, septiembre, 3 de septiembre 
del 2018. El exdirector..., estos son los barracones. «El exdirector de los centros pú-
blicos del Departamento de Ensenyament» –el Deparmento de Educación del Go-
vern de la Generalitat, ¿eh?– «el señor Antoni Massegú, en el informe de inicio del 
procedimiento administrativo para la edificación de los módulos, reconoce que es un 
centro que escolariza, durante el curso ya pasado, 37 grupos, con una ratio muy alta.» 
Lo está reconociendo el propio Departamento de Ensenyament. No nos den lecciones 
de cuánto tienen que ser las ratios de los centros educativos.

¿Barracones..., para ustedes es la enmienda que presentan, mantener la calidad 
educativa? ¿Eh? ¿Preguntamos a los alumnos, a los padres, a los profesores qué es 
la calidad educativa? ¿Es no tener baños, ni siquiera? ¿No tener acceso? ¿Es tener 
que estudiar en unos módulos prefabricados?, que no sé si ustedes han estudiado allí 
o han trabajado, yo sí, y las temperaturas son altísimas o se pasa frío en invierno. 
¿Eso es la calidad educativa para los grupos que apoyan al Govern? No tengo nada 
más que añadir. 

Y, por cierto, en cuanto al tema del año 2018-2019, efectivamente, esto está... 
Esta propuesta, si leen, arriba, ¿eh?, marca el 12 de septiembre del 2018. Estamos 
en febrero. Lógicamente, se puede hacer una enmienda técnica, como comentaba 
mi compañero Martín. Y, en caso de que se aceptara y tuvieran en cuenta la calidad 
educativa de los alumnos, se podría pasar al curso 2019-2020.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. (Bernat Solé i Barril demana per parlar.)

Bernat Solé i Barril

President, per al·lusions.

El president

Estava posicionant-se respecte a les esmenes presentades. 

Bernat Solé i Barril

M’ha al·ludit directament.

El president

Ah! Deu segons.

Bernat Solé i Barril

Jo només li faria una pregunta, senyora Maialen. Hi ha set grups o vuit grups, 
en aquests moments, a Tarragona? (Maialen Fernández Cabezas diu: «Hay ocho 
grupos.») Doncs ja està. Queda clar. (Maialen Fernández Cabezas diu: «Más razón 
me da.»)
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El president

Gràcies. Si us plau, si us plau, respectem el torn de paraules. Gràcies, senyora 
diputada.

Entenc, pel que ha dit, que no accepta l’esmena presentada. (Pausa.) Gràcies.
Passaríem, doncs, a votació de la proposta de resolució. Hi ha demanda de votació 

per separat dels dos punts? No? (Veus de fons.) Sí? Per separat els dos punts? D’acord.
Passaríem, doncs, a votar el primer punt.
Vots a favor?
Aquest primer punt de la proposta de resolució ha estat aprovat per 19 vots..., per 

la unanimitat dels presents, els diputats i diputades presents.
Passaríem a votar el segon punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest segon punt de la proposta de resolució ha estat rebutjat per 9 vots a favor, 

corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i 10 vots en vots 
en contra, corresponents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Par-
lamentari Republicà.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut 
Bruguers, a Gavà 

250-00370/12

Passaríem al sisè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
construcció del nou edifici... (Veus de fons.) Sí que hi havia una esmena, sí –perdó. 
Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Bruguers, a 
Gavà. Té la paraula per presentar la proposta de resolució la diputada del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. En primer lloc, també saludar l’alcaldessa de Gavà, que 
ens acompanya, el regidor i també el director de l’Institut Bruguers. Els dono també 
la benvinguda en nom del meu grup.

Doncs, com diu la proposta, l’Ajuntament de Gavà i la comunitat educativa d’a-
quest municipi han expressat al Govern de la Generalitat de Catalunya, de manera 
reiterada, la necessitat de fer una reforma integral de l’Institut Bruguers per garan-
tir, precisament, la renovació i l’adequació d’usos d’un edifici que, enguany, ha fet 
cinquanta anys.

Fa uns anys que el Departament d’Ensenyament va fer una valoració de l’estat de 
l’edifici i va optar per la construcció d’un nou centre per tal, precisament, de dotar 
la comunitat educativa d’un nou espai, millorat, adaptat als requeriments educatius 
actuals. Tant és així, que es va arribar a redactar el projecte bàsic de construcció 
del nou centre, i la proposta d’un nou institut sempre ha comptat amb el suport de la 
comunitat educativa del centre i també del municipi.

Durant els últims anys, el Parlament ha aprovat diverses resolucions que insta-
ven el Govern a prioritzar aquestes obres. Una, precisament, va ser l’any 2016, que 
instava el Govern a elaborar un calendari d’execució de les obres de construcció del 
nou institut i a iniciar les obres abans de finalitzar aquell any.

Ara bé, malgrat els mandats d’aquest Parlament, malgrat les demandes fetes per 
Gavà, sustentades amb un ampli consens educatiu, social i cívic, i tot i l’existència 
d’aquest projecte educatiu, el Govern no ha donat a conèixer cap actuació adreçada 
a la consecució del nou institut.

Durant l’anterior legislatura també, el Govern sí que va posar de manifest que 
existia un calendari d’actuacions de l’actual estructura de l’edifici de l’institut. I, els 
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darrers anys, el departament ha dut a terme diferents obres de manteniment al cen-
tre, amb partides pressupostàries que, bàsicament, el que feien era adequar les ins-
tal·lacions d’acord a la normativa, renovar alguns espais al centre, tot i que sense 
cap planejament d’actualitzar o millorar els usos per adequar-los suficientment a les 
necessitats docents actuals.

I, en aquest punt, a través de l’Ajuntament, s’ha donat a conèixer que aquest any 
el departament no té dotació econòmica per fer cap actuació de millora de l’actual 
edifici, mitjançant les obres RAM. I la intervenció prevista, doncs, es limita a la re-
construcció d’una part del mur perimetral del centre, que està en situació de risc de 
caiguda, i, per tant, cal actuar-hi per estrictes i evidents motius de seguretat.

I mentre, per tant, se segueix desconeixent la previsió que fa la Generalitat amb 
relació a un institut llargament reivindicat.

I per això havíem presentat aquesta proposta, que volíem..., venia a dir que vo-
líem que es garantís, mentre no comencés la construcció d’aquest nou institut, la 
continuïtat de les actuacions de reforma i millora necessàries a l’edifici, començant 
per aquest any, que no s’han produït. I, sobretot, elaborar un calendari d’execució i 
dotació pressupostària per la construcció d’aquest nou institut.

Aquí veuran que com això es va presentar al setembre de 2018, el calenda-
ri, doncs, evidentment, també s’ha mogut. I aquí hem acceptat..., no hem accep-
tat, però hem arribat a una transacció amb el Grup Republicà, amb el Grup de 
Junts per Catalunya, perquè aquí nosaltres el que volem, sobretot, és que..., en-
tendre que el Govern, a diferència del departament, sí que ha de planificar, que 
ha d’atendre aquestes necessitats actuals i també trobar solucions per atendre les 
futures. I entenem que és fonamental una remodelació que calendaritzi bé, que hi 
hagi un compromís ferm d’assumir-ho en els propers pressupostos, perquè ja no 
es pot endarrerir més, tenint en compte que l’ajuntament, amb la unanimitat de 
totes les forces, amb la comunitat educativa, doncs, fa anys que esperen aquesta 
intervenció integral en aquest institut.

I dir que..., sobretot, que les obres de manteniment eren..., per ara, han estat in-
suficients.

I per això hem arribat a una transacció, que té la Mesa. No hem tingut temps de 
fer-la arribar a tots els grups, per tant, si..., no sé si es podria llegir. Doncs la puc 
llegir (l’oradora riu), o el secretari o jo mateixa. I pregaria, per tant, que s’acceptés 
i que es recolzés.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Si de cas, vol llegir-ho el secretari? I després donem veu a la res-
ta de grups.

El secretari

Bé, l’esmena transaccional seria una refosa dels dos punts en un punt únic, seria: 
«Elaborar, abans que comenci el curs 2019-2020, un calendari d’execució i dotació 
pressupostària per a la construcció del nou Institut Bruguers, en el marc del pla di-
rector, on s’emmarqui la reforma integral. I garantir la continuïtat de les actuacions 
necessàries per al manteniment de l’edifici durant el 2019.»

El president

Moltes gràcies. Doncs, ara, per posicionar-se o per presentar les esmenes presen-
tades, té la paraula, en del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, la diputada se-
nyora Saloua El Garbhi.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, president. En primer lloc, desitjo la benvinguda i agraïm la presència de 
l’alcaldessa de Gavà i el seu nivell d’implicació en aquest tema. 
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Amb relació al Govern, està mostrant perfectament la seva bona voluntat de re-
soldre la situació i això, especialment, amb la negociació que es va fer, diguem-ne, a 
l’inici del curs del 2018, i per això també agraïm la disponibilitat per a la transacció 
de, diguem-ne, dels punts 1 i 2, i, per això, al final ja votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se o presentar les esmenes presentades, té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Agrair també la presència dels assistents, de l’alcaldes-
sa de Gavà, la senyora Raquel Sánchez, i també l’esforç de la comunitat educativa 
i també de diferents grups polítics de la ciutat, per avançar en tenir un nou institut. 
Un Institut Brugués, un institut que és cert que ja portem diversos anys en què hem 
anat, doncs, intentant..., resolent problemes i tapant forats, com es diu col·loquial-
ment, però que és cert que hi ha aquesta reivindicació per tal de que a l’institut hi 
hagi una reforma integral, i, per tant, es tiri endavant.

Agraïm moltíssim també al Grup Socialista i a la diputada Niubó, que hem tin-
gut un dia i mig força intensos, per arribar a un acord que, com han pogut compro-
var i veure, ha estat molt in extremis, però que jo crec que satisfà la voluntat i els 
objectius plantejats per totes les parts. I, per tant, des d’aquest grup, des del Grup 
Republicà, doncs donarem, lògicament, suport a la proposta.

Val a dir que el 5 d’octubre del 2018, el conseller d’educació, l’honorable Josep 
Bargalló, va visitar Gavà, va mantenir una reunió amb l’alcaldessa i es va acordar, 
precisament, que en la licitació per part del departament del projecte executiu per a 
l’arranjament integral de l’edifici de l’Institut Bruguers, sota la figura d’un pla direc-
tor, que és el que figura, precisament, en aquesta esmena.

I, lògicament, fins que això no ho tinguem..., i que esperem tenir-ho en els ter-
minis que lògicament avui aprovarem, doncs totes aquelles modificacions o totes 
aquelles petites reformes que calgui anar fent, a nivell de manteniment, en l’edifici 
actual, lògicament, s’hauran d’assumir.

Per tant, donem suport a la proposta i agraïments per la voluntat de l’acord.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Unirme también a los saludos a la alcaldesa y regidores de 
Gavà que hoy nos acompañan y al director del Instituto Bruguers.

Nuevamente, volvemos a debatir en esta comisión una propuesta de resolución 
sobre este instituto, que ya van unas cuantas. Recuerdo, por ejemplo, noviembre de 
2016, este mismo diputado intervino en esta comisión y se aprobó una resolución 
que, entre otras cosas, ya instaba al Govern a iniciar les obres de construcción... Es 
uno de esos edificios ampliamente demandados, reiteradamente prometido y, sin 
duda, muy necesario.

Tan necesario que, como se ha comentado, el propio departament ya reconoció 
hace años su necesidad y redactó, incluso, el proyecto básico de ejecución. Pero, a 
partir de aquí, nunca más se supo. Y la realidad es que hace tanto tiempo, que ya 
podía estar terminado.

Es cierto que, en los últimos años, se han ido haciendo obras en el edificio an-
tiguo, es cierto, y coincido, en este caso, con el portavoz de Esquerra Republicana, 
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que ha dicho que era para tapar forats, yo les llamaba «parches». Coincidim, en 
aquest moment.

Parches más o menos correctos, más o menos adecuados, más o menos amplios, 
como la remodelación que se hizo de la primera planta, pero solo eso: parches. Que 
van estirando el uso del edificio actual más allá de lo que sería razonable.

Como se ha comentado también, el edificio actual cumplió cincuenta años el 
año pasado, cumplió sus bodas de oro con la comunidad educativa de Gavà. Y, por 
muchos parches que se le hagan, la realidad es que el edificio no está adaptado y no 
cumple con las exigencias y las necesidades docentes actuales.

Este año, como se ha comentado también, parece que se seguirán haciendo estas 
obras, pero únicamente las necesarias para evitar que se caiga una tapia perimetral 
que muestra signos evidentes de peligro de caída con el riesgo que esto puede su-
poner.

Sin duda hay que hacer estos parches, claro que sí, para evitar que se caiga esta 
tapia. Pero, recuerdo, no habría sido necesario si, previamente, se hubiera cumplido 
el mandato parlamentario y el compromiso del Govern de hacer un edifico nuevo 
que, como ya he dicho, tiempo ha habido.

Nuestro voto será favorable a la propuesta de resolución, era favorable en su re-
dactado original y también en la enmienda transaccional que se ha leído porque, 
bueno, contiene las dos cosas básicas, claro. Por un lado, que se sigan haciendo estas 
obras, mientras no se construya el edificio nuevo –obviamente, no podemos permitir 
que se caigan las tapias del edificio antiguo–, pero que, de una vez, se construya el 
edificio nuevo. Ojalá sea la última vez que lo pedimos. 

Muchas gracias. 

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Seré molt breu per no fer-me reiteratiu. Celebrem l’acord que hi ha hagut a última 
hora i que s’aprovi aquesta moció i esperem que l’any que ve no haguem de fer cap 
esmena tècnica per adaptar l’any de l’exigència, i puguem celebrar que s’ha pogut 
desbloquejar ja aquesta situació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyora Niubó, vol posicionar-se?

Esther Niubó Cidoncha

Només, molt breument, per agrair, evidentment, el suport a tots els grups i espe-
cialment –perquè abans no ho he fet– la disposició al diàleg, sens dubte, i a l’acord 
del diputat Jordi Albert.

I dir que tinc la sensació que la comunitat educativa de Gavà, per fi..., aviam si es 
fa realitat aquest compromís d’aquest calendari d’execució i dotació pressupostària 
per a la construcció del nou institut, i també les garanties que continuïn les actua-
cions de manteniment mentre no puguem parlar de la nova edificació.

Per tant, moltes gràcies a tothom.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. 
Doncs passaríem a votar aquesta proposta de resolució, amb el text que ha llegit 

el secretari anteriorment.
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels presents.
Moltes gràcies, felicitats.
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Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Voltrera, 
d’Abrera

250-00302/12

Passaríem, doncs, senyora Niubó, al punt número 1 original de l’ordre del dia, 
substituint el punt número 7 original. Que no ens perdem... (Pausa.)

Doncs, passaríem a debatre i a votar la Proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera. Té la paraula, com deia, en nom del 
Grup Parlamentari proposant, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Tornem a estar davant d’una demanda que és habitual a 
molts municipis, que té a veure amb la massificació actual en aules de secundària, 
que no és casual, que tampoc és fruit de la demografia, sinó que té a veure especial-
ment amb una omissió de planificació o de construcció, especialment des de l’any 
2012, evidentment, per part del departament.

En aquest cas, volem parlar de l’Institut Voltrera, d’Abrera, que va néixer l’any 92. El 
95 es va convertir en un institut d’ensenyament secundari i actualment compta amb cinc 
línies d’ESO i dues de batxillerat, i acull bàsicament alumnes de la localitat d’Abrera.

Aquest municipi ha anat creixent en els darrers anys, ha passat d’una a tres esco-
les, però en canvi només compta amb un institut que ha quedat petit. Aquest institut 
no és suficient en aquests moment per donar resposta a l’elevat nombre d’estudiants 
que cursen els seus estudis de secundària a la població i per això s’està treballant, 
des de fa molt temps, per a l’ampliació d’aquest centre.

Però aquestes obres es troben paralitzades per la falta de previsió d’inversió, per 
part del Govern de la Generalitat, precisament, per a la implementació d’aquestes 
obres de construcció i posterior posada en marxa.

Actualment, hi ha més de tres-cents infants en barracons. I aquí s’ha de dir, i ho 
comentàvem en una altra proposta, que això vol dir que són alumnes que a l’estiu es 
troben de vegades a més de trenta graus i que a l’hivern passen fred. Aquests estan 
cursant primer d’ESO i batxillerat, i en una segona seu allunyada de l’equipament 
oficial. I, a més a més, dintre del pati de l’edifici també hi ha més barracons. Aquest 
centre és l’únic institut que hi ha al municipi i, degut a aquest increment de població, 
pateix una evident manca d’espai.

Tal com es contempla en les futures llicències d’habitatge, també cal tenir en 
compte que la població creixerà de forma gradual més d’un 10 per cent, cosa que 
farà encara més importants les necessitats d’escolarització a la secundària. I, per 
tant, precisament l’ampliació d’aquest institut Voltrera, d’Abrera, el que vol fer és 
donar resposta a aquestes necessitats actuals i futures sobre els reptes formatius del 
municipi.

Per això havíem presentat una proposta de resolució que instava –que ins-
ta, de fet– a signar un conveni de retorn del deute que contrauria l’Ajuntament 
d’Abrera, precisament amb l’ajuntament, perquè aquest elaborarà la redacció i 
l’execució de les obres d’ampliació d’aquest institut per donar resposta a aquestes 
necessitats.

La idea..., aquí s’havia presentat una esmena que no ens acabava d’agradar, 
però aquí novament, doncs, també hem d’agrair al diputat Jordi Albert, del Grup 
Republicà, la predisposició a aquesta transacció, que em sembla que millora bas-
tant el text, que si els sembla els puc llegir jo mateixa, que ve a dir: «El Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a signar un conveni amb l’Ajun-
tament d’Abrera que acordi els terminis de retorn dels diners que s’aportin per 
aquest a la redacció del projecte, direcció facultativa i execució de les obres de 
l’ampliació de l’IES Voltrera, d’Abrera, projecte necessari per als veïns i veïnes 
d’Abrera.»
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I, per tant, aquí em sembla important que l’ajuntament ja impulsa, ja promou 
aquestes obres d’ampliació tan necessàries, que fins i tot avança els diners, però que 
està bé que es tanqui aquest conveni, perquè s’entengui que hi haurà un retorn cò-
mode per part del departament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se i defensar les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor 
Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. En polítiques educatives és molt important la planificació, 
però també la capacitat d’acord entre administracions quan sorgeixen imprevistos o 
hi ha marge d’error i, per tant, voldria posar en valor aquesta capacitat i aquesta cin-
tura que tenen el mateix departament i en aquest cas l’Ajuntament, de saber trobar 
solucions flexibles i imaginatives per fer front a una situació, sempre al servei dels 
ciutadans de Catalunya.

És molt esperit noucentista construir, en el sentit metafòric, el país a partir de 
les escoles, dels hospitals, la xarxa d’infraestructures. I jo crec que si la política del 
país es fonamenta sempre amb aquesta capacitat d’acord estarem d’enhorabona i els 
ciutadans cada cop tindran un servei de més qualitat que doni resposta a les seves 
necessitats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Doncs, de nou, una miqueta com en el cas anterior de 
Gavà. Tenim aquí també una llarga reivindicació per part dels veïns i les veïnes 
d’Abrera, una reivindicació a l’entorn del creixement demogràfic que ha patit una 
població relativament petita del nord del Baix Llobregat, i que és una població que, 
a més, és més famosa perquè pràcticament totes les vies de comunicació del nostre 
país passen per allà que no pas per altres coses.

I, de fet, a Abrera, tenint tan a prop també polígons industrials importants, ha 
viscut com en els darrers anys ha tingut un creixement demogràfic permanent i per-
sistent. I prova d’això, lògicament, és que cal readequar tots els espais educatius de 
la població. I aquesta és una d’aquestes reivindicacions que avui esperem aportar a 
aquesta solució.

De fet, l’IES Voltrera ja s’ha definit amb les cinc línies d’ESO i les dues de 
batxillerat. És un IES important i que el mateix ajuntament, junt amb la relació 
amb el departament, han arribat a un acord per tal d’avançar en la redacció del 
projecte, la direcció facultativa i també l’execució de les obres, que finalment per-
metin que aquest institut doni resposta a les necessitats de la població d’Abrera.

En aquest acord consta que el mateix ajuntament facilitarà el pagament, assumi-
rà aquesta redacció del projecte, direcció i execució i, per tant, doncs, la Generalitat 
després en farà el retorn pertinent.

Davant d’aquesta col·laboració entre l’àmbit municipal i l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya, l’àmbit del Govern nacional, és, de nou, un nou exemple que quan hi ha 
voluntat per totes les parts, tant a nivell polític com també intentant superar tots els es-
vorancs tècnics que ens puguem trobar, finalment es pot arribar a un acord satisfactori.

Agrair de nou a la diputada Niubó la seva voluntat per arribar a un acord, pel 
diàleg, i, de fet, jo crec que aquesta és una bona proposta que avui pot sortir d’aques-
ta comissió i que donarà resposta a les necessitats de la població d’Abrera.
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Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputa-
da Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta pro-
posta, ja que efectivament la problemàtica de l’Institut Voltrera, d’Abrera, que és 
l’únic centre d’ensenyament secundari de la població, és una realitat ignorada pel 
Departament d’Ensenyament des de fa més de vuit anys, en què ja es podia pre-
veure...

El centre compta amb 705 alumnes de secundària, 579 d’ESO i 126 de batxi-
llerat i que avui dia conviuen amb tres centres d’educació infantil i primària. Ens 
trobem amb una alta massificació d’alumnes al centre que ja no pot assolir ni la de-
manda actual ni molt menys la dels propers anys, tenint en compte que la població 
de zero a setze anys a Abrera suposa el 20 per cent del total, dada superior a la del 
conjunt del Baix Llobregat, que és d’un 17,43 per cent i fins i tot a la del total de Ca-
talunya, que és d’un 16,05 per cent.

La solució que se li va donar el 2017 a la greu manca d’espai de l’institut va ser 
la instal·lació de barracons i distribució dels alumnes amb dues localitzacions a tres-
cents metres de distància l’una de l’altra. Aquest tipus de solució provisional s’ha con-
vertit en el model d’infraestructura escolar habitual que promouen els governs separa-
tistes i això, al que contribueix, és a la cronificació d’aquesta problemàtica, repercutint 
en la qualitat de l’ensenyament i la igualtat d’oportunitat dels alumnes a mitjà i llarg 
termini.

L’Ajuntament d’Abrera disposa d’un romanent pressupostari que pot ser destinat 
a avançar el finançament necessari que permeti executar les obres d’ampliació del 
centre. Aquest cas no és el més habitual entre la majoria dels ajuntaments de Ca-
talunya, però requereix un compromís i reconeixement urgent de la responsabilitat 
que li pertoca al Govern i, per tant, del deute i dels terminis de retorn dels diners a 
l’Ajuntament d’Abrera.

L’Institut Voltrera és un exemple més de que el separatisme ha abandonat les ne-
cessitats de l’escola pública catalana i que les competències dels darrers governs en 
aquells àmbits que són prioritaris pels ciutadans les ha d’acabar assumint un altre, 
perquè no són capaços ni tenen interès en fer la planificació necessària, ni amb la 
urgència que cal, per assolir-les.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro. Si us plau...

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Crec que aquest, igual que alguns dels exem-
ples que hem vist, és també la conseqüència de com s’han postergat certs debats so-
bre la necessitat de renovar i ampliar equipaments educatius durant els anys de les 
retallades i que avui veiem com acumulem greuges en diversos municipis.

Espero, de nou, com he dit en la moció anterior, que l’acord que hi ha hagut per 
transaccionar sigui també un acord que desbloquegi a nivell de Govern els acords 
amb els ajuntaments i que d’una vegada per totes sortim d’una etapa d’abandona-
ment d’equipaments públics.

Moltes gràcies.



DSPC-C 179
5 de febrer de 2019

Sessió 10 de la CE  29 

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, la 
senyora Niubó. (Pausa.) Ja està? És transaccionada i ja l’ha llegida. 

Per tant, passaríem a la votació.
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat de tots els diputats 

i diputades presents.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies 
que passen o han passat per un procés de separació 

250-00409/12

Passaríem al darrer punt de l’ordre del dia, que és el punt original vuitè, que és la 
Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen o 
han passat per un procés de separació. Té la paraula per presentar i defensar la pro-
posta, en nom del grup parlamentari proposant, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, de nuevo, presidente. Los divorcios y las separaciones matrimoniales 
son un hecho común en nuestra sociedad. En la parte expositiva de la propuesta faci-
litaba los datos de que disponía en esos momentos, que eran del 2016. Ayer consulté 
los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de 2017 y eran 
ligeramente menores, pero en general muy similares a los del año anterior.

Así que, en resumen, podemos afirmar que la mayoría de separaciones familia-
res son de mutuo acuerdo, pero también que en la mayoría de los casos hay hijos en 
edad escolar a cargo de la pareja.

Y aún en los casos de mutuo acuerdo y en los que los progenitores intentan que 
la ruptura de su relación tenga la menor repercusión sobre sus hijos, estos pueden 
vivirlo como un hecho traumático y que pueda afectar a su vida, tanto a nivel perso-
nal y social como en sus resultados escolares. Además, en aquellos casos en los que 
la ruptura de la pareja es más traumática no es extraño que los hijos se consideren 
como un elemento más de su litigio legal con el otro miembro de la pareja.

Bien, sea cual sea el caso, los profesionales del sistema educativo ponen siem-
pre lo mejor de sí mismos para que la repercusión escolar sea la menor posible, ya 
que en caso contrario saben perfectamente que podría suponer un lastre que arras-
tre el niño hasta etapas adultas. Y si bien los profesionales de la educación tienen 
las capacidades necesarias para gestionar estas situaciones en lo que respeta a la 
docencia, hay toda otra serie de cuestiones de tipo administrativo legal que supo-
nen una sobrecarga añadida para los centros educativos y sus profesionales, sin que 
de momento tengan una orientación o un apoyo suficiente por parte del Departa-
ment d’Ensenyament.

La propuesta que presentamos a votación, por tanto, pide que, de acuerdo con 
la comunidad educativa, el Departament d’Ensenyament elabore un protocolo que 
sirva de guía y orientación, tanto en los aspectos administrativos como en los as-
pectos legales en relación con los escolares de familias que pasan por un proceso 
de separación; y también que el departament proporcione apoyo a los centros que 
lo puedan precisar para que, en última instancia, la separación de la pareja tenga la 
menor repercusión posible sobre los escolares.

Se había presentado una enmienda al punto 2 de nuestra propuesta original, una 
enmienda que hemos transaccionado con los grupos enmendantes, y ya he hecho en-
trega a todos los grupos de esta comisión del texto final que hemos transaccionado 
y, en general, solicitaría el voto favorable para esta propuesta que, como digo, busca 
que los niños que tienen que pasar por esta situación no tengan repercusiones en su 
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rendimiento y que los centros escolares tengan el apoyo que precisan para que esto 
sea así.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Doncs, el Grup de Junts per Catalunya donarem suport a 
la PR proposada pel Grup de Ciutadans i, per tant, votarem favorablement els dos punts.

Celebrem que s’hagi arribat a transaccionar aquesta esmena i volem agrair que 
s’hagi portat aquest tema a la comissió, perquè sí que, tal com diu l’exposició de 
motius, afortunadament les separacions entre progenitors ja fa temps que s’assumei-
xen amb força naturalitat i han deixat de ser un fet que podia estigmatitzar en un 
moment donat a algun infant, però sí que s’han detectat aquestes necessitats a nivell 
administratiu i legal.

I, per tant, coincidim amb el grup proposant en que treballant en un protocol 
comú i consensuat que afavoreixi aquestes gestions més administratives i legals, 
s’ajudarà a donar resposta a aquestes necessitats detectades.

Tot i així, al nostre entendre, també cal continuar vetllant per tal que una situació 
de separació dels progenitors afecti el menys possible no només al rendiment esco-
lar, sinó també a la salut emocional dels infants.

El departament ja ofereix suport als centres educatius que així ho sol·liciten, mit-
jançant la Inspecció educativa, però celebrem aquesta voluntat d’incorporar aquelles 
instruccions que permeti fer un acompanyament més integral de l’infant que està 
patint o ha patit un procés de separació en el seu àmbit familiar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. És evident que un procés de separació o divorci dels pares, 
per a un infant, sempre genera una situació d’estrès. I segurament també en aquest 
procés, quan això succeeix en l’etapa d’escolarització, l’etapa d’aprenentatge, hem 
d’intentar que sigui allò més estable possible per tal que hi tingui una afectació mí-
nima, aquest procés de separació.

I és veritat que cal evitar no només afectacions directes, com explicava la dipu-
tada Gallardo, en el procés d’aprenentatge dels infants, sinó també aquelles con-
seqüències, segurament més de caire administratiu o legal, perquè de vegades una 
situació d’aquestes afecta el procés d’escolarització.

I, per tant, en aquest sentit compartim el punt 1 d’aquesta proposta de resolució, 
perquè precisament va a posar el focus en aquesta part molt més d’acompanyament 
legal, administratiu, en un procés de separació, per tal de mantenir l’escolarització 
d’aquest infant, i també hem arribat a aquesta transacció en el punt 2, com explicava 
el diputat proposant d’aquesta proposta de resolució, precisament per aprofundir en 
aquest assessorament que ja de natural molts centres ofereixen –i ho fan molt bé–, 
però per tal de que quedi molt més protocol·litzat, que hi hagi una guia que faciliti 
als mestres, als professors, doncs, com acompanyar... –a tot el centre–, com acom-
panyar aquests infants en un moment transcendental com aquest.

I, per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Niubó.



DSPC-C 179
5 de febrer de 2019

Sessió 10 de la CE  31 

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies. Nosaltres, evidentment, agraïm en primer lloc la proposta a Ciuta-
dans. També celebrem la transacció a què han arribat, i ens sembla positiu que des 
del departament s’ofereixi aquest assessorament, aquestes orientacions als centres 
educatius davant de situacions legals que sovint poden ser complicades, com poden 
ser separacions, divorcis, i que poden implicar dificultats per donar fins i tot consen-
timents. En alguns casos hi ha ordres d’allunyaments pel mig, que acaben patint els 
infants, i que compliquen també la gestió diària del centre.

I per tot això, nosaltres hi votarem a favor.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Gràcies, president. Nosaltres hi votarem a favor. Creiem que és necessari asse-
gurar, pel bé dels nois i noies, que les escoles tenen tot el coneixement necessari i 
les eines necessàries per actuar davant d’aquestes situacions i per reduir el risc de 
perjudicis i d’una assimilació emocional complexa, que poden tindre..., pel menor 
i pel seu rendiment educatiu. 

I també assumir una perspectiva de que no és un element puntual només d’aques-
ta tasca i d’aquest acompanyament emocional administratiu i social, sinó també una 
manca de recursos en general al Departament d’Ensenyament. Abans es comentava: 
escoles, instituts amb ràtios de 29,63 alumnes.

En aquest context és complicat que els docents i el personal d’acompanyament 
dels instituts i de les escoles facin una tasca individualitzada suficient i, per tant, 
animem a fer una reflexió més general.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se respecte les esmenes presenta-
des i per llegir l’esmena transaccionada, el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente. Simplemente para agradecer a todos los grupos el apoyo 
a esta propuesta, que era demandada por los centros educativos y creo que acogerán 
con satisfacción la aprobación.

Y quizá pedir la lectura de la transacción, por simple constancia de la misma en 
acta, si fuera posible. (Veus de fons.) No, el secretario...

El secretari

«Proposta de transacció del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, de modificació del punt 2. 

»2. Oferir, des del departament d’educació, assessorament i orientacions conti-
nuades als centres educatius que ho sol·licitin per acompanyar l’alumnat que està 
patint o ha patit un procés de separació en el seu àmbit familiar.»

El president

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

i diputades presents.
Sense cap més punt a l’ordre del dia, aixecarem la sessió. Moltíssimes gràcies a 

tots vostès i als convidats per acompanyar-nos.

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