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Sessió 20 de la CE

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

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

secretari, Martín Eusebio Barra López i de la secretària en funcions Susana Beltrán García. 

Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernán-

dez Cabezas i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Ma-

ria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París i Ber-

nat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures dels alumnes a 

Ca talunya (tram. 250-00766/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 42; esmenes: 

BOPC 351, 7).

2. Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona (tram. 250-

00774/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 57; esmenes: BOPC 

351, 8).

3. Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i rehabilitació integral de 

l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00791/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 330, 9; esmenes: BOPC 375, 3).

4. Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del Bosc, de Rubí 

(tram. 250-00794/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 330, 11; esmenes: BOPC 

375, 3).

5. Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola Sant Joan, de 

Berga (tram. 250-00813/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 

23; esmenes: BOPC 384, 13).

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

de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu (tram. 250-00817/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 343, 28; esmenes: BOPC 384, 13).

7. Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles públiques de 

Reus (tram. 250-00820/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 

31; esmenes: BOPC 384, 14).

8. Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de Palafrugell (tram. 250-

00822/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 34; esmenes: 

BOPC 384, 15).

9. Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació professional (tram. 250-

00824/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 347, 22; esmenes: 

BOPC 384, 15).

10. Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 a l’Escola Sant 

Joan, de Berga (tram. 250-00825/12). Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 347, 24; esmenes: BOPC 

384, 16).
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El president

Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a la Comissió d’Educació, en 
aquesta sessió número 20.

Abans d’entrar a donar les paraules als grups per si tenen alguna substitució o 
ens han de comunicar algun canvi en l’ordre del dia, voldria donar la benvinguda als 
membres del gabinet del conseller, que ens acompanyen cada comissió, i al senyor 
Lluís Medir i Alfons Rius, exalcalde de Palafrugell i regidor de Palafrugell. Ben-
vinguts a la Comissió d’Educació. I al senyor Jesús Amadeo Martín, que és regidor 
a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Benvingut també a aquesta comissió, 
que és la seva comissió.

Hi ha algun grup que vulgui comunicar alguna substitució? Sí, senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom. Sí, nosaltres posposarem el punt 
4 de l’ordre del dia, si us plau.

El president

Substitucions cap, eh?, veig. (Veus de fons. Rialles.) Ah, perdó.

Yolanda López Fernández

Aquí, aquí. La diputada Yolanda López substitueix la diputada Jéssica Albiach. 
I volem posposar quatre punts. 

El president

Endavant.

Yolanda López Fernández

El 6, el 7, 9 i 10.

El president

Senyora Niubó...

Esther Niubó Cidoncha

Sí; nosaltres, des del nostre grup, també voldríem posposar els punts 2 i 5 de l’or-
dre del dia.

El president

Punts 2 i 5. I, per tant, queden 1, 3 i 8. Quedarien 1, 3 i 8. Del Grup Parlamentari 
Ciutadans, el punt 1; el punt 3, també, ah, no!, Socialistes, i el punt 8, de Catalunya 
en Comú. Sí? (Veus de fons.) Ah! D’acord. 

Això seria en la primera PR, no? (Pausa.) Sí. Després, tenim una esmena in voce 
que volia proposar? (Veus de fons.) Ah! És de les posposades. Doncs, vinga, pospo-
sada.

Senyor Albert...

Bernat Solé i Barril

Per part del Grup Parlamentari Republicà no en retirem cap més perquè no en 
quedaria cap (rialles) i tampoc no en tenim cap de proposada. 

En tot cas, entenent que el Reglament permet fer una retirada de punts al mateix 
moment d’iniciar la comissió, pel bon govern de tots plegats, en la mesura que sigui 
possible, si això es pot informar una mica abans, ho agrairíem. Si no pot ser, no pot 
ser, però per part del Grup Parlamentari Republicà ho demanaríem.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Alguna paraula més o alguna substitució més a co-
municar? No? (Pausa.) 

Doncs passaríem... (Veus de fons.) Ah! Sí, sí, d’acord. El vicepresident, si no, et 
substitueix...
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Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures 
dels alumnes a Catalunya 

250-00766/12

Passaríem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre la promoció de les llengües i cultures dels alumnes a Catalunya, presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Doncs, té la paraula la diputada Susana 
Beltrán per un temps de cinc minuts. Moltes gràcies.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Abans de res, des del meu grup parlamentari, ens agradaria 
denunciar els actes de violència que està havent-hi a les universitats catalanes. Avui 
rebíem notícies d’actes de violència a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la 
Uni versitat de Girona. 

És evident que el dret de vaga és un dret que pertany a qualsevol ciutadà, però 
també és un dret i és una llibertat que els professors puguin fer les seves classes amb 
tota la llibertat i que els estudiants, que, a més, els estudiants de Catalunya són els 
que paguen les taxes més altes de tot Espanya, tinguin dret i puguin rebre aquesta 
educació i aquesta instrucció a la universitat. De manera que, des del meu grup, con-
demnem qualsevol tipus de violència, vingui de qui vingui.

Dicho esto, empiezo con la propuesta de resolución que presenta mi grupo. La 
UNESCO, desde hace años, reivindica la lengua materna como la lengua funda-
mental para el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de aprendizaje en los 
centros. 

Y primero pensé que, afortunadamente, no hace demasiados meses, el Gobierno 
de Cataluña ha lanzado un programa para la promoción de las lenguas para reforzar, 
y utilizo términos que utiliza el Departament de Educación, para reforzar y querer 
las lenguas de origen de los estudiantes de Cataluña, vengan de donde vengan, ¿no?

La idea es evitar que las lenguas de estos alumnos queden marginadas del siste-
ma educativo de Cataluña. La idea también es fomentar la riqueza, la diversidad, la 
pluralidad de lenguas que existen en Cataluña. Y, al mismo tiempo, también interna-
cionalizar, en base, ¿no?, al vínculo que suponen las lenguas, los centros educativos 
catalanes con los centros educativos de otros países.

Lo que está pidiendo mi grupo, el Grupo de Ciudadanos, es un informe que..., 
dado que el Departamento de Educación ha presentado esta propuesta de fomento de 
todas las lenguas de Cataluña, que presente un informe al Parlamento de Cataluña 
explicando qué es lo que está haciendo para fomentar, promover y querer todas estas 
lenguas. Y que explique también cuáles son estas lenguas y en qué porcentaje lo va 
a hacer, teniendo en cuenta –y aquí también nuestra preocupación– que el español es 
la lengua materna mayoritaria de los catalanes, y además es la lengua materna de una 
comunidad muy presente en Cataluña, que es la comunidad latinoamericana. Y, por 
tanto, tenemos un especial interés en que el Gobierno de la Generalitat nos diga qué 
está haciendo para fomentar, para querer la lengua española.

Quiero, además, diputados, hacerles ver que no es un tema menor, como ustedes 
saben, porque lo hemos explicado unas cuantas veces en esta comisión. En las Na-
vidades pasadas estuvimos estudiando los diferentes proyectos lingüísticos de todos 
los centros de Cataluña. Y quería mencionarles solamente un proyecto lingüístico, en 
donde está muy detallado, es muy honesto y ofrece muchos datos y nos sirve también 
para contrastar y constatar esa evidencia de que hay lenguas, como la española, que 
están marginadas del sistema educativo de Cataluña.

Este centro es el centro Pi d’en Xandri, que es de Sant Cugat, y en este centro, 
hizo un estudio, y en este centro dicen que, prácticamente, el 50 por ciento de las 
familias, en su casa la lengua habitual, la lengua familiar es el catalán, solo, aproxi-
madamente, un 26 por ciento es el español. Y palabras literales, textuales de este 
proyecto lingüístico dice: «El nivell escrit de la llengua castellana és correcte. Però 
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una part de l’alumnat d’origen no castellanoparlant, sobretot en els cursos més alts, 
té dificultats per expressar-se oralment en aquesta llengua.» Es decir, empieza a ha- Es decir, empieza a ha-
ber centros educativos en Cataluña que están constatando que en una de las lenguas 
maternas más importantes de Cataluña, que es el español, nuestros alumnos tienen 
dificultades para expresarse oralmente. 

Teniendo la oportunidad que tenemos ahora de que el departamento de la Gene-
ra litat quiere promover todas estas lenguas que se encuentran marginadas o incluso 
fuera del sistema educativo de Cataluña, que expliquen lo que van a hacer con ellas 
y qué acciones van a hacer para fomentarlas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Partit Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé doncs, Ciutadans presenta aquesta proposta amb un 
enunciat genèric, com és la promoció de les llengües i la cultura, però és evident que 
amaga la preocupació pel tractament o per l’aprenentatge del castellà.

De tota manera, si prenem el text tal com està redactat, entenem que és positiu 
que el mateix Departament d’Educació, doncs, pugui elaborar un informe sobre la 
presència i l’aprenentatge de les diferents llengües al sistema educatiu, en el seu cur-
rículum, en el dia a dia dels centres; un informe, això sí, que entenem que hauria de 
tenir en compte, en primer lloc, l’objectiu que marca la llei, que és garantir el conei-
xement, la competència lingüística en català, castellà i anglès al final de l’ESO, i, en 
segon lloc, també la multitud de llengües diferents de l’alumnat del sistema educatiu 
català i l’impuls i aprenentatge d’aquelles llengües que són només parlades, malgrat 
no ser oficials, com a optatives.

Perquè entenem que això pot contribuir a reforçar el coneixement i el vincle de 
l’alumnat amb la seva llengua familiar, fomentar el respecte d’altres llengües i cul-
tures i, a més a més, doncs, posar en valor el plurilingüisme, el context multicultural 
de les nostres societats, de les nostres escoles i generar aquestes oportunitats d’apre-
nentatge, de convivència i de cohesió.

I, en aquest sentit, havíem presentat dues esmenes. Una primera, en el sentit que 
acceptàvem l’informe que es demana al Departament d’Educació, però sí que el des-
vinculàvem del nombre de parlants, perquè entenem que totes les llengües, des d’a-
quest punt de vista, doncs, són iguals d’importants per aquest vincle, no?, pel respecte 
per l’aprenentatge.

I, en segon lloc, malgrat que el redactat del punt 2 era «impulsar l’estudi», dè-
iem, doncs, que s’estudiés la possibilitat de promoure aquest aprenentatge en moltes 
llengües, no? Entenem que cada llengua pot tenir un tractament diferent i per això 
afegíem l’«estudiar» perquè enteníem que això, doncs, havia de ser una eina o una 
cosa que fessin els experts. 

Però, en qualsevol cas, doncs, la diputada no s’ha pronunciat encara sobre les es-
menes, però hi votaríem a favor igualment.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, una mica compartint el que comentava 
la companya del Partit Socialista, bé, m’imaginava que avui voldrien parlar real-
ment de totes aquestes llengües minoritàries i de la seva preocupació, però ja m’es-
tranyava, portàvem un minut i m’estava animant, però de seguida ens n’hem anat a 
la injustícia que pateix el castellà en el nostre país.
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Bé, jo m’havia preparat, primer, una resposta dirigida a contestar el que pensava 
que volien, però, com que veig que ens anem cap al castellà, i també veig que cada 
vegada que ens preparem unes respostes acurades, amb dades, per intentar expli-
car-los com és realment aquest sistema que no volen veure, i quan els dic que a Cata-
lunya tenim el nivell de castellà molt més alt que a la resta de comunitats autònomes, 
i se’n riuen, perquè diuen que només faltaria, i en canvi no els preocupa gens que 
Castellà i Lleó sigui l’última..., doncs, bé, venen aquí amb un informe d’una escola.

A mi m’agradaria també que potser... Parlen de la UNESCO, ja que parlen de la 
UNESCO, parlem de la UNESCO. Si vostès li donen credibilitat a la  UNESCO –que 
me n’alegro molt que, finalment, donin credibilitat a una cosa que també compartim 
nosaltres–, jo els vull fer saber que el president del Centre UNESCO Catalunya va 
ser present a les jornades de Som Escola, justament per avalar el model lingüístic a 
Catalunya. I també que, si entressin al seu web, veurien que hi ha publicat un infor-
me sobre el model d’èxit de l’escola catalana, des de fa molt de temps, un informe 
que, a més a més, es va actualitzant i que ells el segueixen publicant.

Per tant, a mi m’agradaria que deixessin de dir ja mentides en aquest tema per-
què, per més que les diguin, no es convertiran en veritats. 

I, si volen encara aprofundir una mica més, podrien mirar l’informe PISA, que em 
sembla també que no té cap mena de dubte per part seva, on explica que el nivell aca-
dèmic supera la mitjana espanyola i europea. I que els nostres alumnes tenen el ma-
teix nivell de català i castellà, tant a primària com a secundària, i que, a més a més, a 
les proves de selectivitat això queda avalat amb uns resultats excel·lents.

No crec que coneguin a ningú del seu entorn que tingui dificultats amb el caste-
llà, ni que tingui greus problemes, no? Però si volen fer-nos-ho veure, doncs, no ho 
sé, potser lo que ens haurien de portar és realment una persona a qui li passés. Per-
què no es cansen de repetir-ho, però nosaltres ni tenim queixes, ni hi han manifes-
tacions massives per demanar-nos que aquest sistema no funciona i que l’apartem, 
sinó que són vostès que intenten provocar-les una vegada i una altra.

Jo els demanaria que es preocupin de les coses que realment ens passen als cata-
lans, com els vaig dir l’últim dia, que no podem fer judicis en català i que això sem-
bla ser que a vostès no els importa en absolut, que només un 8 per cent de la llengua 
catalana es faci servir a l’Administració de justícia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyo-
ra Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Bé; abans de fer la meva intervenció respecte al posicionament d’aquestes es-
menes, volia fer un petit comentari referent a la primera intervenció de la diputada. 
Abans de començar, ha fet una intervenció que no tenia res a veure amb les propostes 
de resolució, amb la dinàmica d’aquesta comissió o amb l’objectiu d’aquestes propos-
tes; ha fet el comentari.

Entenem que nosaltres al Parlament, com sempre diem, hem de ser capaços de 
permetre el debat i poder parlar de tot. No hi ha hagut escarafalls en aquesta sala. Per 
tant, d’aquí en endavant també demanem al Grup Parlamentari de Ciutadans que fa-
cin el mateix quan, doncs, altres diputats també es posicionen respecte a altres temes.

I ja passant al punt, inicialment aquesta moció..., si mirem el títol, doncs tots es-
taríem molt d’acord en que és necessari... No només..., evidentment, informes de la 
UNESCO i d’altres, que el que promouen és la protecció de les llengües minorità-
ries i, per tant, tant des del departament com des del Govern hem de procurar que 
aquestes persones que venen de diferents orígens puguin mantenir..., havent triat com 
a terra d’acollida Catalunya, puguin mantenir, malgrat això, la seva llengua, la seva 
cultura, i també que en les futures generacions d’aquestes persones..., es vegi reforçat.



DSPC-C 354
22 d’octubre de 2019

Sessió 20 de la CE 8

I, evidentment, el departament en això té un paper important a fer, els centres 
educatius tenen un paper important a fer, la societat en general. Però si veiem l’argu-
mentari de la diputada, doncs, al final anem a parar a la mateixa finalitat de sempre, 
i és posar en el centre del debat la llengua castellana per davant de tot.

Jo trobo que és una manca de respecte molt gran posar en el mateix nivell les 
llengües minoritàries de moltíssims orígens i procedències del món paral·lelament 
a la llengua castellana, malgrat que l’argument que posen és que hi ha moltíssima 
gent procedent de països llatinoamericans, que, en cap cas, han fet arribar cap mena 
de problema o cap mena de contradicció respecte de en quina llengua s’ensenya els 
seus fills i les seves filles.

Per tant, posar al mateix nivell aquelles llengües minoritàries que la llengua cas-
tellana parlada per milions de persones al món i, evidentment, a la societat catalana, 
visible als carrers i a tot arreu en més d’un 50 per cent, trobo que no és just.

En tot cas, nosaltres, en les esmenes presentades, de les quals a última hora no se 
n’ha acceptat cap d’elles, el que diem és que el departament..., i per tant, doncs, en 
la planificació del departament ja hi han accions per tal de promoure l’ensenyament 
d’aquestes llengües, de la cultura d’origen, de formes extraescolars, però també de 
manera curricular amb diferents formats, a través del programa Llengües i Cultures 
d’Origen, el qual a primària es fa en hores de lliure disponibilitat, durant tota l’etapa 
de primària, i a secundària també com a matèries optatives en alguns casos.

També dir que en molts d’aquests casos, de moltes d’aquestes llengües, el mateix 
departament garanteix que en cas de que aquests estudis estiguin fets en el centre de 
l’Escola Oficial d’Idiomes es reconeixen, amb acords de col·laboració amb organis-
mes internacionals, i per tant, doncs, aquest informe que vostès demanen és evident 
que es pot presentar de tot allò que ja s’està realitzant.

Per una altra banda, dir-los que totes les llengües que es parlen a Catalunya, entre 
elles l’amazic, l’àrab, el portuguès, el romanès, el xinès, l’urdú, el bengalí, etcètera, 
evidentment depèn molt del territori, depèn molt també de les peculiaritats de cada un 
dels centres i una de les nostres..., o la segona esmena que presentàvem nosaltres era 
posar «en aquells centres que ho demanin per la seva situació real en els seus centres.»

No han estat acceptades les nostres esmenes i, per tant, queda claríssim que l’ob-
jectiu d’aquesta proposta de resolució és exclusivament, com deia, posar en el centre 
del debat la llengua castellana.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, el Grup de Catalunya en Comú Podem. Senyora Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. L’educació en la diversitat i fomentar l’autoestima i la cohe-
sió de tot l’alumnat és una molt bona iniciativa per donar importància i fer conèixer 
la llengua materna de cadascú, per donar l’espai als orígens i a la interculturalitat.

Seguint aquesta lògica, no s’entén per què cal fer-ho des de la perspectiva de fer 
especial esment al castellà, quan és de les poques llengües maternes que ja s’estudien 
com a obligatòries a l’escola. Caldria pensar una altra cosa, donades les múltiples ini-
ciatives presentades per Ciutadans per atacar la immersió lingüística.

Per això creiem positiu estudiar com es pot impulsar el coneixement de totes les 
llengües maternes des d’una perspectiva d’inclusió i atenció a la diversitat.

El posicionament del vot, segons acceptin les esmenes dels diferents grups..., 
així ho farem.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari Popular, té 
la paraula el senyor Daniel Serrano.
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Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Nosotros apoyaremos la propuesta, ya que se trata de solici-
tar un informe para ver, por parte del Departamento de Educación, como se impul-
san las lenguas maternas en Cataluña en el ámbito de la escuela.

Lo que es una pena es que para poder constatar cual es el trato de la lengua es-
pañola se tenga que hacer y solicitar un informe de estas características tratando al 
chino, por ejemplo –por poner un ejemplo–, igual que la lengua española, cuando 
de oficio el departamento tendría que impulsar de por sí la lengua mayoritaria de 
los catalanes, que es el castellano. Esa es la pena, que haya que hacer de forma en-
cubierta un informe de estas características, ¿no?

Y yo..., hombre, la UNESCO podrá decir lo que quiera, pero yo a la diputada de 
Junts per Catalunya la invitaría a que mantuviera una conversación de forma verbal 
y un breve ejercicio por escrito con alumnos de primaria y secundaria de las comar-
cas del interior de Cataluña e hiciera el mismo sencillo ejemplo, que además se pue-
de realizar, porque Burgos, Valladolid o Zaragoza no están tan lejos, y comprobaría 
la diferencia que hay abismal entre los alumnos de Cataluña, especialmente del inte-
rior de Cataluña, y con alumnos del resto de España, de Castilla y León, de Aragón, 
de Andalucía..., y verá las enormes dificultades que tiene especialmente la lengua 
escrita, la expresión escrita en los alumnos de la Cataluña interior.

Por lo tanto, hombre, negar la evidencia se puede hacer, pero no por mucho que 
se niegue se va a tapar la realidad, y es que el castellano, la lengua española está 
discriminada en la escuela. Y al final a lo que a ustedes contribuyen es a que los 
alumnos catalanes tengan menos oportunidades que el resto de españoles.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. Per proposar o per parlar sobre les esmenes pre-
sentades, la diputada proposant, senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. No hemos aceptado las enmiendas por varias razones. Las 
pruebas PISA: nunca se han hecho pruebas PISA en español y la prueba de selecti-
vidad que desde mi grupo parlamentario se está pidiendo que sea homologable, que 
sea la misma en toda España, ahí estamos luchando, porque de momento los otros 
grupos, los otros partidos políticos no quieren, pero cuando sea homologable en 
toda España entonces veremos de verdad cuál es el nivel de español.

Y sí hay ciudadanos catalanes que tienen problemas con el español. Sin ir más le-
jos, el presidente de su grupo, no hace mucho, en una rueda de prensa dijo que tenía 
problemas para expresarse en castellano. ¿Qué más pruebas le puedo dar?

Los proyectos lingüísticos. He señalado este, pero uno de los problemas que tie-
ne mi grupo es que proyectos lingüísticos como tales prácticamente no se están ela-
borando en Cataluña. Nosotros estamos pidiendo que se hagan con el mismo rigor, 
la misma honestidad con que se hizo este proyecto lingüístico, porque seguro que 
nos llevaríamos muchas sorpresas; también ustedes.

El programa, si entendí bien, que estaba promocionando el Departament d’Edu-
ca ció de la Generalitat, no era sobre las lenguas minoritarias, sino que era sobre las 
lenguas minorizadas, es decir, sobre las lenguas marginadas. Y la idea y el objetivo 
es que los alumnos, sobre todo en los primeros años de aprendizaje en la escuela, 
tengan su lengua materna y se sientan mucho más cercanos y con mucha mayor ra-
pidez para aprender.

Entonces, es evidente que el español, que es una lengua materna mayoritaria en Ca-
taluña y que además es la lengua materna de una de las comunidades más importantes 
que hay en Cataluña, que es la comunidad latinoamericana, del sistema educa tivo ca-
talán está excluida, está marginada. Y eso para el aprendizaje de cualquier catalán es 
malo, no es una cosa positiva, no es algo de lo que deberíamos alegrarnos y tampoco 
es la línea que..., si yo me creo lo que dice el Departament d’Educació, que de lo que 
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se trata también es de fomentar la diversidad, potenciar la diversidad de lenguas, no 
entiendo por qué esta cruzada contra una de las lenguas más queridas en Cataluña, que 
es el español. De verdad que no lo entiendo. 

Y si no tienen miedo a los datos, ¿por qué no aprueban y votan a favor de nuestra 
resolución? Lo que estamos pidiendo es que se haga un informe, no estamos pidien-
do que haya un cambio en el modelo curricular de Cataluña, simplemente que haya 
un informe. Y a eso ustedes van a votar en contra. Luego, ustedes, de verdad, no 
quieren y no aceptan la más mínima autocrítica, aunque vayamos viendo que poco 
a poco se va perjudicando esa riqueza cultural, lingüística que hay en Cataluña.

Además, este proyecto, si también me creo al Departamento de Educación, dice 
que lo que pretende es fomentar la internacionalización y tal. Lo conecto con el Plan 
de cooperación al desarrollo 2019-2022, que le daba una importancia muy especial 
a América Latina. Pues, es también una oportunidad que a través de la lengua y a 
través de los centros docentes que hay en Cataluña conecten con centros docentes 
que hay en América Latina, y también damos aplicación de este Plan de cooperación 
al desarrollo 2019-2022 a través de la lengua española. ¿Dónde está el problema?

Gracias.
No, no aceptamos ninguna enmienda.

El president

Moltes gràcies. Entenc, doncs, a banda que ha quedat clar que no accepta cap 
esmena, es voten els dos punts conjuntament? (Pausa.) Sí? Perfecte.

Doncs, vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada amb 9 vots a favor, correspo-

nents al Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular; 10 vots en contra, corresponents 
al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, i 1 abs-
tenció, corresponent al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, 
de l’Hospitalet de Llobregat

250-00791/12

Passaríem al punt número 3 de l’ordre del dia original, que és la Proposta de re-
solució sobre les necessitats de millorament i rehabilitació integral de l’edifici de 
l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de Llobregat, proposta de resolució 
pre sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I té la paraula per 
defensar-la la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies. Bé, en aquesta proposta tractem de l’Escola Milagros Consarnau, que és 
una escola d’educació infantil i primària que està al barri de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet. És una escola que es va fundar i edificar l’any 74, per tant ja fa bastants anys. 
Que fins aquests moments havia tingut dues línies i en aquest curs ha passat a tenir 
tres línies de P3 i això ha obligat a la instal·lació de barracons per a l’alumnat de sisè 
de primària en un espai que fins a l’estiu es dedicava a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies per a la cuina, i amb els inconvenients que això ha tingut.

És cert que al llarg de la seva història s’han efectuat diverses actuacions de millora 
de les infraestructures del centre, d’adequació dels seus espais, però mai hi ha hagut 
el pla director que abordi una reforma integral d’aquest edifici, quan això, doncs, és 
una demanda que està avalada pel Pacte local de l’educació, signat el 2016, per cent 
deu institucions educatives de la ciutat, i per tant... I també tenint en compte que 
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aquesta escola correspon al grup d’escoles del Pla d’urgència estatal de l’Hospitalet, 
amb una vida útil de vint-i-cinc anys i que en aquests moments es troba en un estat 
molt avançat de degradació de les seves infraestructures bàsiques, tant sostres, sani-
taris, instal·lacions, accessibilitat..., que ja no es pot resoldre amb el manteniment or-
dinari del dia a dia.

I, per tant, amb aquesta proposta volem denunciar que els incompliments en ter-
mes d’inversió del Govern de la Generalitat s’han traduït en un deteriorament molt 
important per a l’escola, que, a més a més, recentment s’ha vist agreujat per aquesta 
darrera ampliació, que s’ha produït sense millores ni obres de l’actual edifici.

I per tot això, doncs, presentem aquesta proposta, on instem el Govern a desti-
nar els recursos necessaris en el proper exercici pressupostari precisament per efec-
tuar una rehabilitació integral de l’edifici de l’escola, que ja fa vint anys, diguem-ne, 
que està pendent, perquè fins a dia d’avui no hem vist ni pla integral ni imports con-
crets per rehabilitar un centre que està dintre del pla d’urgència i esperem, per tant, 
que aquesta proposta pugui servir d’alguna cosa.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar i defensar les esmenes presenta-
des, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. De fet, en la referència que feia la diputada Niubó, hem 
de tenir en compte totes aquestes obres de rehabilitació que s’han anat produint en 
el centre: 2017, per exemple, substitució de la coberta de fibrociment; en el 2019, de 
fet, instal·lació dels mòduls prefabricats i adequació dels sanitaris de P3, o les refor-
mes dels sanitaris de P1 i P2 i el revestiment refet de la coberta. En total, són més de 
300.000 euros que s’han anat invertint. 

Hem arribat..., estem d’acord en el fonament, i per tant hem arribat a un acord de 
transacció a partir de la proposta que nosaltres també havíem fet a través de l’esme-
na. La transacció és de prioritzar en el proper pressupost, eh?, prioritzar en el proper 
pressupost. I, per tant, estem d’acord en que cal una rehabilitació integral dins de 
l’Escola Consarnau, però tanmateix també hem de tenir present la situació pressu-
postària que tenim ara mateix a la Generalitat i, per tant, doncs també hem de ser 
conscients que des del 2017 tenim un pressupost prorrogat i, per tant això implica 
unes greus dificultats a l’hora de gestionar.

De fet, té raó quan parla de l’increment de línies, de dos a tres, en el P3. La solu-
ció que es podia aportar en aquest moment era, precisament, la instal·lació d’aquests 
mòduls per donar sortida a la demanda a l’Escola Milagros Consarnau. I, per tant, 
el que pertoca en matèria de pressupost prorrogat, doncs, és anar trobant solucions 
davant d’aquests increments que tenim en diferents centres escolars.

A partir de que tinguem aquest pressupost, hi estem d’acord, per tant, ho treba-
llarem. I estem d’acord també en la proposta de transacció, per tant, hi votarem a 
favor. 

I agrair a la diputada Niubó la seva predisposició en tot moment al diàleg i a la 
negociació. Esperem que això es traslladi també a altres escenaris.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Doncs, des de Junts per Catalunya, celebrem que s’hagi acor-
dat aquesta transacció, aquest únic punt, i per tant bona feina de la diputada Niubó 
i el diputat del Grup Republicà, i per tant hi donarem suport.
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Només comentar que, ja ho deia el diputat del Grup Republicà, malgrat les di-
ficultats pressupostàries, ja hi havia aquest conveni de col·laboració signat entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet, datat de l’agost de 2017, i 
que s’han anat fent doncs aquestes actuacions més prioritàries.

Aprofito per fer des d’aquesta comissió un merescut reconeixement als esforços, 
tant econòmics com tècnics, que fan la gran majoria d’ajuntaments de Catalunya, 
tinguin la mida que tinguin. L’Hospitalet està clar que és un dels més grans, però tots 
els ajuntaments, doncs, esmercen esforços perquè els seus centres educatius puguin 
una mica estar en les millors condicions i, conjuntament amb el departament, doncs, 
a vegades van resolent aquestes problemàtiques.

A l’exposició de motius es diu que l’Escola Milagros Consarnau correspon al grup 
d’escoles del Pla d’urgència estatal de la ciutat de l’Hospitalet, com deia bé la dipu-
tada Niubó, amb aquesta vida útil estimada de vint-i-cinc anys, i per tant, en aquests 
moments, la cosa es troba en un estat de degradació, i sí que una mica coincidim en 
que es fa del tot necessari aquest compromís pel que fa a les necessitats de millora i 
rehabilitació integral de l’edifici. Per tant, doncs, hi donarem suport. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Gallardo. Per posicionar la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyor Martín Barra...

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Y también dar la bienvenida al concejal de Hospitalet que 
nos acompaña hoy en la comisión.

Como bien se indica en la parte expositiva de la propuesta, el edificio de l’Escola 
Milagros Consarnau, en el barrio de Santa Eulàlia de Hospitalet, data del año 1974, 
hace cuarenta y cinco años.

Desde entonces –se ha comentado– se han hecho algunas obras, alguna peque-
ña reforma y, en algunos casos, las sufragó el Ayuntamiento de Hospitalet, en otros 
casos el propio presupuesto del centro, también en algún caso hubo que contar con 
colaboración de padres y profesores. 

Pero, teniendo en cuenta el uso intensivo que sufre un edificio que alberga una 
escuela de infantil y primaria, un edificio con una antigüedad de cuarenta y cinco 
años, sean cuales sean las remodelaciones parciales que se hayan realizado, queda 
obsoleto y requiere, sin duda, una reforma integral para ponerlo a la altura de lo que 
necesitan y merecen los alumnos y los profesores.

Así está recogido, se ha comentado también, en el Pacto local por la educación, 
firmado en 2016. Pero, hasta el momento, el Departament d’Educació, que sería el 
responsable último de cubrir esta demanda, y el Ayuntamiento de Hospitalet, que, 
en sus acuerdos en materia educativa con el departament, pues, no se ha acordado 
de l’Escola Milagros Consarnau.

En esta propuesta se pide que se dote presupuestariamente, nos congratulamos 
de que esta vez hayan llegado a algún acuerdo –no sé si esto será preludio de pos-
teriores; anteriores ya ha habido en otras instituciones catalanas–; bien, nos congra-
tulamos de que haya habido un acuerdo y ojalá se cumpla. Pero nos sorprende –nos 
sorprende– que en la propuesta no se mencionaran otras cosas muy importantes de 
esta escuela y que, de pasada, ha comentado el compañero de Esquerra Republi-
cana.

Hasta el curso pasado, en Hospitalet había barracones en dos centros educativos, 
en este curso, en seis. Entre ellos, estrenan esta temporada barracones l’Escola Mi-
lagros Consarnau –ya se ha comentado–, también l’Escola Pep Ventura, en el barrio 
Collblanc - la Torrassa; en ambos casos, para cubrir el aumento de demanda de pla-
zas de infantil y primaria. Sí, sí, en Hospitalet hay aumento de demanda de infantil 
y primaria.
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En esta comisión, en el conjunto de Cataluña, se ha comentado miles de veces 
que había una bajada de demanda en infantil. Esto se ha comentado montones de ve-
ces, que este descenso en infantil, añadido al incremento en secundaria, era un reto 
para la planificación, etcétera. Pues, en Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, 
incremento de demanda en infantil y primaria y también en secundaria. Como es el 
caso del centro Pere Lliscart, que se ha transformado en instituto escuela, también 
en barracones. Ya hubo una PR en esta comisión sobre ese centro.

En fin, terminando, señores de los partidos que dan apoyo al Govern y señores del 
PSC, que es el partido que ostenta la Regiduría de Educación en Hospitalet de Llo-
bregat, ya también hace muchos años, y por tanto también es parte, es parte de este 
tema, es parte responsable, en fin, en lugar de estar día a día discutiendo los déficits de 
equipamientos educativos bajo el gran mantra de «hay que planificar», a ver si algún 
día se ponen a ello, que no estaría de más. Recuerdo que este centro lleva cuarenta y 
cinco años allí, y que esta demanda de infantil y de secundaria en Hospitalet no es 
algo que haya venido del cielo por arte de magia. A ver si se ponen a planificar de una 
vez, que ya llegan tarde y sobre todo, por favor, háganlo bien, que los antecedentes no 
son muy halagüeños. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Barra. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, senyora Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Molt breument. És important que les instal·lacions educatives 
tinguin bons nivells de seguretat i que es rehabiliti aquelles que, com la que estem 
parlant, Milagros Consarnau, de l’Hospitalet, hagin superat, de molt, la seva vida 
útil de vint-i-cinc anys. Creiem que el Departament d’Educació hauria d’incloure 
aquesta reforma en qualsevol proposta de pressupostos.

Nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora López. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pu lar, té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Seré más breve aún, simplemente para anunciar nuestro voto 
favorable.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. Senyora Niubó, vol intervenir? Ha llegit l’esmena 
transaccionada? Així queda en acta. Gràcies.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; bé, en primer lloc, per agrair el suport de tots els grups, i especialment al 
diputat Jordi Albert per, també, la predisposició al diàleg, a buscar un acord, i per 
tant, a fer possible, doncs, que tinguem aquesta transacció, que passo a llegir. «El 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els recursos ne-
cessaris, prioritzant en el proper exercici pressupostari efectuar una rehabilitació in-
tegral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau.»

Aquests... (Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció 
de l’oradora.) ...que sotmetem a votació. 

Sí, dir-li al diputat de Ciutadans que l’Hospitalet, com moltes altres ciutats, però 
l’Hospitalet especialment, fa grans esforços per garantir l’escolarització cada any. 
Moltíssima matrícula viva, moltíssima demanda i creixent en també infantil i pri-
mària, que, a més a més, em sembla que és una ciutat gairebé exemplar, que treballa 
colze a colze amb el departament, i especialment amb el Departament d’Educació, 
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però que, alhora, també denunciem, quan toca, incompliments per part del Govern. 
Aquesta proposta n’és un exemple. Arribem a un acord, esperem que això serveixi 
per a alguna cosa. 

I si tenen..., no?, si tant interès tenen, si, a més a més, tant els sembla que l’Hos-
pitalet no respon, doncs presentin vostès la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Doncs passaríem a la votació d’aquesta proposta 
de resolució amb l’esmena transaccionada que ha llegit la diputada proposant.

Vots a favor?
Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada pel conjunt dels diputats i dipu-

tades presents.

Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de Palafrugell 
250-00822/12

Passaríem al vuitè punt de l’ordre del dia original, que és l’últim punt que farem 
avui, que és la Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de Palafru-
gell, presentat pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula... 
(Veus de fons.) Gràcies. Té la paraula per presentar i defensar la proposta la senyora 
Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Palafrugell, com tants altres municipis de Catalunya, està ex-
perimentant un creixement important d’alumnes d’ESO i batxillerat, fruit d’una si-
tuació demogràfica prou coneguda per tots. 

En el cas de Palafrugell, en els dos instituts públics, Frederic Martí i Baix Em-
pordà, veuen com s’augmenta la seva matrícula. I, en el cas de Frederic Martí, ja ha 
provocat el trasllat d’una part dels cursos a les instal·lacions d’un CEIP de la locali-
tat. Creiem que això, doncs, no és gens positiu. I, en el cas del Baix Empordà, també 
es veu propera la necessitat d’ampliació de les seves instal·lacions. És imprescindible 
estudiar solucions per permetre ampliar l’oferta de l’ESO i del batxillerat. 

I em posicionaré ja sobre les esmenes. Hem acceptat les esmenes dels grups 
Junts per Catalunya i les del Grup Republicà. 

I diem que, bé, la segona de les esmenes, l’acceptem, però difícilment hi haurà 
necessitats d’escolarització si no s’obre, cosa que no ha passat, el curs d’hostaleria i 
turisme d’aquest any. I creiem que és del tot imprescindible que en el cor de la Costa 
Brava es mantingui i s’ampliïn els estudis d’hostaleria i turisme.

És per això que aquesta proposta..., lo que nosaltres proposem en aquesta pro-
posta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Entenc que accepta les esmenes? (Veus de fons.) Les dues esme-
nes? (Veus de fons.) Perfecte.

Doncs per posicionar-se respecte a aquestes esmenes, justament, en nom del Grup 
Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Els moviments demogràfics i els canvis demogràfics produei-
xen a vegades o poden produir, a vegades, desajustos en l’escolarització i en l’oferta 
educativa, sobretot entre etapes educatives, entre primària i secundària. I, en aquest 
cas, a Palafrugell, doncs, es detecta i es veu que, en el cas de secundària, les neces-
sitats dels instituts hauran de revisar-se.

Aquesta proposta de resolució, que posa sobre la taula aquesta necessitat, a més a 
més, inicia o invita a buscar unes solucions a través del diàleg entre el departament, 
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l’Ajuntament de Palafrugell, buscant, doncs, això, diguéssim, sortides a aquests 
 canvis.

Com que les dues esmenes que hem fet, que una és, senzillament, canviar o supri-
mir el terme «consell escolar municipal», perquè entenem que l’Ajuntament de Pala-
frugell és l’actor que, d’alguna manera, interactua amb el departament i la segona és 
una qüestió purament estilística de redacció, amb un verb en infinitiu per un verb en 
subjuntiu, doncs, aleshores, agraïm aquesta bona disposició del grup proposant, i 
en aquest cas del grup dels comuns, i votarem a favor a tota la proposta de resolució.

El president

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

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, també breument. Primer de tot, agrair a la dipu-
tada del grup parlamentari dels comuns l’acceptació de les esmenes. Entre altres 
coses, perquè entenem i coincidim plenament amb la voluntat de resoldre, a nivell 
de Palafrugell, la situació esdevinguda pel canvi de condicions demogràfiques. Per 
tant, això és evident, quan tenim un canvi demogràfic, el qual ens indica que neces-
sitem més places per a secundària, doncs ens hem d’adaptar. Per tant, l’adaptació 
dels centres a aquestes situacions ha de ser ràpida, el més ràpida possible, i sempre, 
doncs, veient quines són aquestes necessitats.

És cert, també, que hi havia un comentari o hi havia una frase, la qual determi-
nava que fos a través del consell escolar municipal. Els consells escolars municipals 
fan una feina enorme, extraordinària, als municipis, de coordinació entre centres, de 
posar sobre la taula les necessitats de cadascun dels centres en el municipi i de tre-
ballar també en xarxa. Però sí que és cert que quan es tracta d’un fet com aquest, ele-
var-ho a la taula mixta, que és la que, a través de l’ajuntament, amb el departament, 
ha de desencallar tots aquests temes..., doncs, hem arribat a aquest acord, a través de 
l’esmena, i ha estat perfecte.

I també coincidir amb la diputada que l’oferta formativa s’ha d’adaptar al ter-
ritori. I, per tant, és evident que aquest territori requereix una formació en l’àmbit 
d’hostaleria, de restauració potent, doncs per poder donar servei amb gent jove for-
mada, preparats, preparades per donar servei a aquest territori que viu econòmica-
ment moltíssim d’aquest àmbit.

Per tant, doncs, moltes gràcies i hi votarem a favor. 

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en primer lloc, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Ciertamente, nosotros compartimos 
el problema de fondo que plantean en esta propuesta de resolución, porque ya, desde 
hace algunos años, en Palafrugell es sabido que se dan algunos problemas derivados 
del aumento de la matrícula en los institutos. Y, por ejemplo, en el Instituto Frederic 
Martí, que está dividido en un área principal y un anexo, que se encuentran separa-
dos ya por varios centenares de metros, lo que provoca, precisamente, un malestar 
entre el profesorado, pues, se tienen que desplazar entre un edificio y otro, con todos 
los problemas que esto supone: despachos, material de arriba para abajo, falta de or-
ganización, etcétera.

A día de hoy, esos problemas derivados del aumento del alumnado y la necesidad 
de más espacios lectivos, nosotros consideramos que deben ser resueltos, y deben 
ser resueltos sin dilación.

Nos resulta chocante, cuando no vergonzoso, que se tenga que presentar una pro-
puesta de resolución en este Parlament para algo tan básico como para que el De-
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par tament d’Educació se reúna con la mesa mixta de planificación escolar para, 
simplemente, abordar la búsqueda de soluciones de este problema. Y eso es una mues-
tra de que existe una deficiente gestión en el departament, cuando se tiene que venir a 
solicitar a través de una votación en este Parlament cosas tan básicas, pues, por ejem-
plo, como una reunión.

Por otra parte, nosotros consideramos que se tiene que luchar por conseguir ese 
tercer instituto en el municipio, así que cuando la propuesta nos dice: «Estudiar la 
posibilidad de transformar el CEIP en institut escola», a pesar de que les vamos apo-
yar, nos parece una propuesta poco ambiciosa, porque está la trampa de «estudiar la 
posibilidad», y más que una propuesta de un grupo de la oposición nos parece una 
enmienda del propio Gobierno, de esas que pone para escurrir el bulto votar a favor 
y al final no terminar haciendo absolutamente nada.

Y, por último, podemos coincidir en la necesidad de ampliar el Institut del Baix 
Empordà dotándolo de un hotel escola d’hostaleria i turisme, pero también creemos 
que el debate sobre la ubicación dentro del municipio, a quien le corresponde decidirlo 
definitivamente es al pleno municipal del Ayuntamiento de Palafrugell. Es allí donde 
nos gustaría que se abriera principalmente este debate y decidir la ubicación de este 
equipamiento.

Votaremos a favor, porque hemos visto que habían aprobado las enmiendas, que 
lo deja todo un poco más en el aire, le da un poco más de posibilidades a ese ayun-
tamiento, precisamente, de manifestarse, si ese es el edificio en el que realmente lo 
quieren. Por lo tanto, podremos votar a favor de todos los puntos de esta propuesta.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Bé, en els últims anys jo crec que hem patit tots la manca d’una políti-
ca decidida de construcció de centres escolars, el pretès estalvi del Govern en aquests 
últims anys en construcció de centres educatius, que a la pràctica, doncs, ha compor-
tat una saturació molt important, sobretot als instituts, a la secundària, i aquest n’és 
un exemple, amb els efectes que té sobre la qualitat educativa. A vegades hem vist 
com patis, laboratoris, s’acaben convertint en aules ordinàries o en barracons, preci-
sament per aquesta falta d’espai. Per tant, nosaltres compartim la proposta.

Sí que en el punt 2..., a vegades denunciem que els instituts escola acaben respo-
nent més a la necessitat d’atendre aquests fluxos demogràfics que al convenciment 
en un projecte, quan és un projecte que des del PSC defensem fermament.

Però, amb tot, doncs, votarem a favor de la proposta, que entenem que pot servir 
per descongestionar l’actual secundària i també dotar Palafrugell de noves oportu-
nitats de formació per als seus joves.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parla men-
tari Popular, té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Simplemente, para anunciar nuestro voto favorable.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano.
Passaríem, doncs... Vol comentar alguna cosa més la diputada proposant? (Pau

sa.) No? 
Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució, si trobo el guió... 

Sí, perfecte. Podem votar, entenc, tots els punts junts.
Vots a favor?
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Doncs, aquesta proposta de resolució ha estat aprovada pel conjunt de les dipu-
tades i els diputats presents a la comissió.

Havent-se retirat els set punts restants de l’ordre del dia, aixequem la sessió, fins 
al proper dimarts que toqui comissió.

Si de cas, si els portaveus poden venir un segon, perquè hauríem de parlar de 
com ens organitzem el mes de novembre. (Sonia Sierra Infante demana per parlar.) 
Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí, per una qüestió d’ordre. També ho he dit en diferents comissions, no pot ser 
que ens arribi dilluns al migdia el guió de les propostes de resolució. Hi insisteixo, 
nosaltres, afortunadament, som una bona colla, ens repartim la feina, però especial-
ment per als grups més minoritaris no pot ser que tinguin tan poc temps per poder 
mirar-se bé, per poder parlar amb el territori si s’ha solucionat o no s’ha solucionat 
el problema que es porta a votació, perquè de vegades fa un any que s’ha presentat 
aquesta proposta de resolució. Així que torno a demanar, una vegada més, que si us 
plau ens arribi el dossier amb una mica més de temps.

Gràcies.

El president

D’acord, senyora Sierra, intentarem convocar abans la comissió per part de la 
Mesa. (Veus de fons.) Sí, sí. Bé, intentarem arreglar-ho. 

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