
1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’En-
senyament sobre els efectes de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament. Tram. 354-00134/10. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els efectes de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 
en el pressupost d’aquest departament. Tram. 354-
00143/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’En-
senyament sobre l’Informe sobre malnutrició infan-
til a Catalunya, del Síndic de Greuges. Tram. 354-
00145/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’En-
senyament sobre l’escenari pressupostari d’aquest de-
partament per al final del 2013. Tram. 354-00163/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollido-
res de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè informi sobre l’atenció educati-

va als infants en situació de desemparament. Tram. 
356-00318/10. Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Narciso Pastor 
Sáenz, director de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi 
Graell i Sarle, sotsdirector de Divulgació i Transferèn-
cia del mateix centre, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè expliquin la projecció na-
cional i internacional dels treballs de l’Escola. Tram. 
356-00352/10. Sara Vilà Galan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

7. Proposta de resolució sobre l’homologació directa 
de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria. 
Tram. 250-00107/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 22, 50; esmenes: BOPC 46, 26).

8. Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell. 
Tram. 250-00467/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 93, 51; es-
menes: BOPC 119, 44).

9. Proposta de resolució sobre la provisió de plan-
tilles del Departament d’Ensenyament per al curs 
2013-2014. Tram. 250-00469/10. Grup Parlamenta-
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ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 93, 52; esmenes: BOPC 119, 44).

10. Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre 
Vents, de Canovelles. Tram. 250-00471/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 93, 54; esmenes: BOPC 119, 45).

11. Proposta de resolució sobre el servei de trans-
port escolar per als alumnes de l’Escola Herois del 
Bruc i de l’Institut Guinovarda, de Piera. Tram. 250-
00478/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 93, 60; esmenes: 
BOPC 119, 45).

12. Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Polinyà. Tram. 250-00480/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 93, 61; esmenes: BOPC 119, 46).

13. Proposta de resolució sobre la instal·lació provisi-
onal d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà. 
Tram. 250-00481/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 93, 62; es-
menes: BOPC 119, 46).

14. Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
d’inversions per als centres educatius de Salt per al 
període 2013-2020. Tram. 250-00482/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 93, 63; esmenes: BOPC 119, 47).

15. Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Bruguers, de Gavà. Tram. 250-00489/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Propos-

ta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 93, 71; esmenes: BOPC 119, 47).

16. Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar. Tram. 250-00494/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 93, 75; esmenes: BOPC 
119, 48).

17. Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb rela-
ció a l’Escola Oficial d’Idiomes. Tram. 250-00508/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 93, 83; es-
menes: BOPC 119, 49).

18. Proposta de resolució sobre l’Escola Els Vinyals, 
de Lliçà de Vall. Tram. 250-00516/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 97, 29).

19. Proposta de resolució sobre les llars d’infants El 
Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, 
de l’Estartit. Tram. 250-00524/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 97, 
35; esmenes: BOPC 119, 49).

20. Proposta de resolució sobre la planificació esco-
lar de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al 
curs 2013-2014. Tram. 250-00533/10. Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació (text presentat: BOPC 
101, 44).

21. Proposta de resolució sobre la reobertura d’una lí-
nia de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació 
d’un mòdul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet 
de Llobregat. Tram. 250-00534/10. Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 101, 45; esmenes: BOPC 141, 49).
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre l’homologació 
directa de la titulació d’enginyer tècnic al 
grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

La declaració de Bolonya s’adopta a Espanya mitjan-
çant la reforma de la Llei Orgànica d’Universitats i el 
RD 1393/2007, de manera que s’estableixen tres ni-
vells universitaris: Grau, Màster i Doctorat, amb la fi-
nalitat d’assolir la plena i efectiva llibertat d’accés al 
món professional i laboral en el marc de la Unió Eu-
ropea i l’equiparació de títols en tots els estats mem-
bres. Amb posterioritat es publica el Real Decret on 
s’estableix un procediment per a l’homologació dels 
títols d’Enginyer Tècnic als corresponents graus d’en-
ginyeria.

Els nous títols de graduats en Enginyeria es convertei-
xen en les titulacions reconegudes a tots els efectes en 
l’àmbit europeu i en el mercat de treball, constituint 
per tant el títol de futur al que s’hauran d’adaptar els 
Enginyers Tècnics.

Els cursos d’adaptació proposats per les diferents uni-
versitats, suposen un elevat cost social, econòmic i 
personal a més de la gran disparitat de criteris exis-
tents entre ells.

A diferència del sistema aplicat a Espanya, a Alema-
nya, els nous enginyers de Grau, realitzen tres anys de 
classes teòriques i un any de pràctiques en empreses o 
treballs per compte propi.

És en aquest marc, que els Enginyers Tècnics estant 
patint problemes pel reconeixement de les seves titu-
lacions en altres països de la Unió Europea, de ma-
nera que se’ls estan tancant portes laborals i acadè-
miques, provocant una situació de flagrant desigualtat 
d’oportunitats en un món laboral tant extraordinària-
ment competitiu com l’actual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a proposar al Govern de l’Estat la promul-
gació d’un Real Decret que estableixi l’homologació 
directa de l’actual titulació d’Enginyer Tècnic al Grau 
d’Enginyeria corresponent, on a més de la formació 
acadèmica es tingui en consideració l’experiència pro-
fessional en l’exercici de la professió de l’Enginyer 
Tècnic.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 7409 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7409)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista (1)

«[...] que estableixi l’homologació directa de l’actual 
titulació d’Enginyer Tècnic [...]».
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 PUNT 8 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El barri de Can Llong és una de les zones de nova 
construcció de Sabadell amb un dels percentatges més 
elevats de gent jove de tota la ciutat. El barri ocupa 
642.700m2 d’antics terrenys de conreu que van ser 
qualificats com a residencial en el Pla General de Sa-
badell de l’any 1993. Actualment, el barri té al voltant 
de 3000 nous habitatges, dels quals, més del 75% es-
tan destinats a habitatges en règim de protecció.

Actualment, el barri té dues escoles públiques que do-
nen cabuda als i les nenes d’aquesta zona de la ciutat 
de Sabadell: Escola Can Llong i Escola Mas Boadella.

L’Escola Can Llong va començar el curs 2005-2006 i, 
per tant, aquest curs ha arribat al sisè curs d’educació 
primària. L’Escola Mas Boadella, per la seva banda, 
va començar el curs escolar 2007-2008 i, per tant, el 
curs 2016-2017 està previst que l’escola arribi al seu 
sisè curs d’educació primària.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell va apro-
var el Mapa Escolar de Sabadell l’any 2004 on es pre-
veia la construcció d’un institut de secundària al barri 
de Can Llong per al curs 2015-2016. Per aquest motiu, 

el Ple Municipal de Sabadell va aprovar la cessió a 
la Generalitat de Catalunya dels terrenys on s’haurà 
d’ubicar aquest nou centre de secundària de referència 
per al barri.

En aquests moments, i si no es construeix amb certa 
celeritat el nou equipament de secundària per al barri 
de Can Llong, els instituts de referència d’aquest zona 
(l’INS Ferran Casablancas i l’INS Arraona) no podran 
encabir l’oferta necessària segons les dades demogrà-
fiques de què disposa l’Ajuntament de Sabadell.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
tots els tràmits necessaris que resten pendents per a 
construir un institut de secundària per al barri de Can 
Llong, en els terrenys cedits per a aquesta finalitat per 
part de l’Ajuntament de Sabadell, abans que finalitzi el 
curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 28105 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28105)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits necessaris que resten 
pendents per a construir un institut de secundària per 
al barri de Can Llong com a actuació planificada pel 
departament d’Ensenyament per tal de poder execu-
tar l’obra tan aviat com la disponibilitat pressupostà-
ria ho permeti.»
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PUNT 9 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la provisió de 
plantilles del Departament d’Ensenyament 
per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya porta treballant, especialment amb la Junta Cen-
tral de Directors/es, el decret de provisió de plantilles 
que s’ha d’aplicar en els propers cursos al nostre país.

Segons la normativa vigent actual, la responsabilitat 
pública sobre la decisió del lloc de treball que han 
d’ocupar el cos de professors/es recau sobre el Depar-
tament d’Ensenyament i no sobre la direcció d’un cen-
tre educatiu. Des del govern, no obstant, s’ha de com-
plir amb els principis de la funció pública: objectivitat 
i transparència.

A més, cal recordar que el decret de provisió de plan-
tilles també té una incidència important sobre el cos 
de personal interí i substitut, ja prou maltractat en els 
últims anys per part del Departament d’Ensenyament. 
S’ha de garantir en el cos d’interins i substituts, així 
com a la plantilla de funcionaris, els principis d’objec-
tivitat i transparència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. No modificar el decret de provisió de plantilles fins 
que no hi hagi consens i acord amb els Sindicats i les 
AMPAs.

2. Vetllar per a què el decret de provisió de plantilles 
compleixi, sense excepcions, els principis d’objectivi-
tat i transparència.

3. Garantir que, en negociacions futures, els acords 
que suposin un canvi de model organitzatiu no s’acor-
din de forma unilateral amb una de les parts, sinó en 
la Mesa Sectorial que és l’òrgan legalment legitimat 
per a aquests efectes.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt,  GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 28106; 28124 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28106)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. No modificar el decret de provisió de plantilles fins 
que no hi hagi consens i acord amb els Sindicats i les 
AMPAs.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Garantir el compliment de la negociació del decret 
de Provisió de Plantilles docents que ja s’ha realitzat 
en el sí de la mesa sectorial de negociació i represen-
tació del personal docent prevista a la disposició addi-
cional 10ª de la Llei d’Educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28124)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«3. Garantir que, a banda que els decrets i normes que 
suposin desplegament de la LEC es debatin en els di-
versos òrgans de participació del Departament, hi ha-
gi un debat i informació ampli abans, durant i després 
de la tramitació més enllà d’aquests òrgans.»



 6 | CEU · Sessió núm. 12

PUNT 10 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00471/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Quatre Vents, a la Barriada Nova de Cano-
velles (Vallès Oriental) està ubicada en mòduls pre-
fabricats des de la seva posada en marxa, ara fa set 
anys. El centre, que treballa com a comunitat educa-
tiva d’aprenentatge amb una forta implicació al terri-
tori, està a l’espera de construir el nou edifici que ha 
d’acollir l’escola i que el govern de la Generalitat es 
va comprometre a incloure la partida als pressupostos 
de 2013 en una reunió mantinguda amb la comunitat 
educativa l’any 2012 a les dependències de Via Au-
gusta.

El centre educatiu està composat d’una doble línia fins 
a 4rt curs i un grup mixt de 5è i 6è que comparteixen 
espai. Actualment, el centre té garantida la seva con-
tinuïtat donat l’increment de població que ha viscut 
Canovelles. Aquest augment poblacional ha fet que, 
per exemple, en l’últim període de preinscripció i ma-
triculació, la demanda de places (55) ha estat superior 
a l’oferta (50) fent que 5 famílies haguessin de buscar 
una escola alternativa per als seus fills i filles.

L’escola presenta algunes mancances puntuals i es-
tructurals en els mòduls prefabricats que dificulten 
el seu dia a dia: goteres, embassaments d’aigua que 
provoquen plagues de mosquits tigres, canalitzacions 
irregulars, desnivells que provoquen embassament 
d’aigua, etc. A més, els últims mòduls prefabricats 
que s’han instal·lat a l’escola no han anat acompanyat 
del mobiliari necessari, tal com prestatgeries, arma-
ris, etc. A aquesta difícil situació s’afegeix la falta 
d’espai que pateix l’escola i que impossibilita, entre 

d’altres aspectes, un espai d’emmagatzematge. El 
proper curs 2013-2014, amb la incorporació de nou 
alumnat, la falta d’espai pot provocar la desaparició 
de la biblioteca escolar incomplint, així, la normativa 
vigent actual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir el manteniment i la reparació de les defi-
ciències estructurals dels mòduls prefabricats de l’es-
cola Quatre Vents de Canovelles (Vallès Oriental) en 
coordinació amb l’Ajuntament de Canovelles i la co-
munitat educativa del centre.

2. Dotar l’escola Quatre Vents del mobiliari necessari 
per al seu òptim funcionament (prestatgeries, armaris, 
etc.) segons la demanda de la comunitat educativa del 
centre.

3. Instal·lar un nou mòdul prefabricat a l’escola Qua-
tre Vents amb l’objectiu de garantir l’espai necessari 
per a les activitats educatives així com la biblioteca 
de l’escola.

4. Agilitzar els tràmits per a la construcció del nou 
equipament que ha d’acollir l’escola Quatre Vents de 
Canovelles i acceptar els terrenys cedits per part de 
l’Ajuntament de la localitat.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 28107 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28107)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Continuar garantint el manteniment que el depar-
tament d’Ensenyament realitza regularment dels mò-
duls prefabricats que li corresponen.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Dotar l’escola Quatre Vents de l’equipament ne-
cessari d’acord amb les necessitats del centre i a les 
disponibilitats pressupostàries.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Garantir les 18 aules, els 4 espais de 25m2, el men-
jador i la sala de professors per atendre els 17 grups 
d’alumnes escolaritzats al centre el curs 2013-2014.»
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PUNT 11 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar per als alumnes de l’Esco-
la Herois del Bruc i de l’Institut Guinovarda, 
de Piera
Tram. 250-00478/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

A Piera l’Escola Herois del Bruc és una escola pública 
de tres línies d’educació infantil-primària (des dels 3 
als 12 anys) i l’IES Guinovarda és un Institut on s’im-
parteix de primer a quart d’ESO. Durant més de dues 
dècades han estat no només els centres de referència 
a Piera sinó que ha acollit també alumnes de diferents 
municipis dels voltants. En tot aquest temps, els cen-
tres educatius i els seus diferents claustres han treba-
llat pedagògicament els lligams amb l’entorn social de 
l’escola amb multitud de projectes referits a la realitat 
del municipi. D’aquí la relació estreta entre els centres 
i el poble, i entre la direcció dels centres i l’Ajunta-
ment de Piera.

En total són més de 700 nens que venen de tots els bar-
ris de Piera, alguns d’aquests barris estan a 14 kilòme-
tres del centre escolar, i què es mobilitzen en menys 
d’una hora de temps i poc espai amb el transport es-
colar col·lectiu, el que ho fa imprescindible per l’accés 
dels alumnes de determinats barris al centre escolar, 
ja que; de fer-ho en vehicle particular privat, s’ocasio-
naria un important caos circulatori amb els riscos que 
això suposa i més contaminació a la localitat.

El Govern de la Generalitat és l’administració amb 
plenes competències en educació i per tant el respon-
sable de vetllar per assegurar que els alumnes puguin 
arribar als seus centres educatius tal com estableix la 
Llei d’Educació de Catalunya.

Atesa la realitat de la Comarca de l’Anoia i del muni-
cipi de Piera en particular, que compta amb barris dis-

seminats, i distàncies importants entre ells i el nucli 
on estan ubicats els centres educatius esmentats, hau-
ria de ser factor decisiu a l’hora de dissenyar determi-
nades polítiques des de les administracions.

Atès que les polítiques de transport escolar impulsa-
des des del Consell Comarcal de l’Anoia per la Dele-
gació de la Generalitat, no haurien de ser una excep-
ció. La necessitat de l’alumnat que cursa l’educació 
obligatòria i post-obligatòria de matricular-se en cen-
tres educatius de fora i dins del seu municipi de resi-
dencia han estat circumstàncies fins ara tingudes en 
compte a l’hora de fixar els criteris per subvencionar 
el transport escolar.

Atès que a Piera per les seves característiques morfo-
lògiques, el transport escolar col·lectiu ha estat con-
siderat, reconegut i assumit sempre com a obligatori.

Atès que l’establiment dels criteris, més enllà de l’obli-
gatorietat legal, ha de respondre clarament a una de-
terminada realitat territorial. I la modificació d’aquest 
criteris no es pot entendre sense considerar aquestes 
característiques territorials, econòmiques i socials, 
sempre amb la finalitat de cercar l’equitat i la cohesió 
social, i tenint en compte que es tracta d’una regulació 
en matèria d’educació, un pilar bàsic per a la nostra 
societat actual i de futur.

Atès que el Govern del Consell Comarcal de l’Anoia 
seguint les instruccions del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat, que és qui té la competència; 
i en la línia iniciada de només equilibrar el pressu-
post per la via de despeses proposa un copagament del 
servei escolar a les famílies dels alumnes per el curs 
2012-13. En concret el cost que hauran d’assumir les 
famílies és de 265 euros a l’any a raó d’1,5 euros per 
dia i nen aproximadament, creant-se així un greuge 
important respecte els alumnes que no s’han de tras-
lladar. A més a més aquests nens i nenes s’han de que-
dar a dinar a l’escola al fer l’horari partit.

Atès que la proposta que es fa per part del Consell 
Comarcal de l’Anoia suposarà la instauració d’un 
preu públic pels usuaris sense revisar l’actual sistema 
d’ajuts i sense corregir algunes discriminacions que ja 
s’estaven produint en l’actual sistema.

Atès que aquestes situacions castiguen directament 
als sectors més vulnerables de la ciutadania i a aque-
lles famílies que viuen més allunyades dels centres 
educatius del municipi, suposant una discriminació 
d’aquests a l’accés als serveis educatius així com del 
treball per la cohesió socials i la igualtat d’oportuni-
tats de tota la ciutadania.

Atès que el passat dia 31 de maig de 2012, el Consell 
Comarcal de l’Anoia va fer arribar als pares el formula-
ri per reservar la plaça de transport pel curs 2012-2013 
amb l’obligatorietat d’avançar l’import de tres mesos.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Modificar el Decret pel qual es regula el servei 
transport escolar per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en educació obligatòria i els criteris que el 
desenvolupen tal com preveu la Llei Orgànica d’Edu-
cació i la Llei d’Educació de Catalunya, amb l’objec-
tiu de garantir amb igualtat de condicions el transport 
i menjadors escolars de manera gratuïta, a tots aquells 
alumnes que necessiten transport escolar, tant per es-
tar escolaritzats en un centre de fora del municipi de 
residència, com també aquells alumnes que necessitin 
traslladar-se des de barris allunyats dins del mateix 
municipi, com és el cas específic de Piera.

2. Dotar al Consell Comarcal de l’Anoia dels recursos 
econòmics necessaris per a què els alumnes de l’Es-
cola Herois del Bruc i de l’IES Guinovarda, que viuen 
tant fora del municipi de Piera com en barris allunyats 
dels centres educatius, puguin disposar de servei de 
transport gratuït tal com es venia fent fins al curs pas-
sat, ateses les especials característiques de Piera i la 
seva realitat territorial.

3. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola Herois 
del Bruc i per extensió al conjunt de la comunitat edu-
cativa en la seva reclamació d’una oferta pública, dig-
na i de qualitat incloent el transport escolar universal.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 28108; 28125 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28108)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar el Decret 161/1996 de 14 de maig 
pel qual es regula el servei escolar de transport, per 
tal de desplegar l’establert en l’article 6.3 de la Llei 
12/2009 de 10 de juliol d’Educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28125)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«3. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola He-
rois del Bruc i per extensió al conjunt de la comuni-
tat educativa en la seva reclamació d’una oferta públi-
ca, digna i de qualitat incloent-hi l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats en l’accés al transport escolar obligato-
ri i no obligatori.»
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PUNT 12| DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola de Polinyà es troba situada en un indret pro-
visional del poble, sense tenir cap escola referent al 
costat que li serveixi per compartir espais.

L’escola de Polinyà, de dos anys de vida, té un espai 
limitat per créixer de manera provisional.

En els dos darrers plans quinquennals de noves cons-
truccions del Departament d’Ensenyament consta la 
seva realització definitiva en un espai del mateix barri 
del municipi. I així es va ratificant des dels SSTT del 
Vallès Occidental.

La incertesa i el neguit de les famílies és molt gran, ja 
que no acaben de saber quina serà la data de la cons-
trucció del centre.

La satisfacció de les famílies pel projecte educatiu del 
centre és molt gran, però aquesta incertesa els fa patir 
molt. Tots els nens i nenes del centre, excepte dos, són 
els germans grans de la família i a les famílies els ne-
guiteja encara més la ubicació per als germans petits, 
ara menors de 3 anys o en fase de gestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a que la construcció defi-
nitiva de l’escolà de Polinyà no vagi més enllà del curs 
2014-2015, per poder instal·lar-se al nou edifici el  
curs 2015-2016.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada; Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 26411; 28109; 28126 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26411)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament insta al Govern a que la construcció de-
finitiva de l’escolà de Polinyà no vagi més enllà del 
curs 2014-2015, per poder instal·lar-se al nou edifici el 
curs 2015-2016, tot garantint la dotació pressupostà-
ria específica al pressupost de la Generalitat per l’any 
2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28109)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar durant el curs 2014-2015 els tràmits 
per a la construcció del nou edifici de l’escola de Po-
linyà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28126)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, atesa la perillositat de la ubicació actual 
dels mòduls existents, iniciar durant el curs 2014-2015 
els tràmits per a la construcció del nou edifici de l’es-
cola de Polinyà.»
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
provisional d’un nou mòdul prefabricat a 
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola de Polinyà es troba situada en un indret pro-
visional del poble, sense tenir cap escola referent al 
costat que li serveixi per compartir espais.

L’escola de Polinyà, de dos anys de vida, té tres eixos 
bàsics en el seu projecte educatiu i així consta en els 
seus plans anuals i són: art, ciència i llengües. L’ús de 
l’anglès de forma natural s’inicia des de P3.

En aquests moments consta de 3 mòduls amb 3 aules 
i 3 espais secundaris per altres utilitats (cap d’aquests 
amb wc’s).

Aquests tres espais són: 

1. Menjador escolar, que serveix també de sala de psico-
motricitat, sala de reunions familiars, sala per utilitzar 
la pissarra interactiva, sala d’activitats extraescolars...
(amb el conseqüent moviment de mobiliari continu 
per part dels docents per habilitar-ho en les diverses 
funcions)

2. Atelier d’art, espai amb zones diverses (llum blanca 
i llum negra, aigua, activitats de preparació de l’hort, 
activitats relacionades amb el projecte de fruita a l’es-
cola, desdoblaments, dormitori de P3...

3. Biblioteca (recentment dotada pel Departament 
d’Ensenyament), que serveix també de sala de reu-
nions del professorat, sala de desdoblaments de ma-
temàtiques, i llengua, sala de reunions del Consell 
d’escola, sala de mestres, sala de col·laboració de les 
famílies...

El proper curs entra un nou grup de P3 al centre i, per 
aquest motiu és imprescindible una nova aula dotada 

amb wc que requereix la instal·lació d’un nou mòdul 
prefabricat que permeti: 

– disposar d’una aula amb les condicions necessàries: 
wc, aixeta per rentar-se les mans

– descongestionar altres espais (menjador i biblioteca) 
i evitar la provisionalitat dels mateixos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a la instalar un nou mò-
dul per atendre el nou alumnat del curs 2013-14 i el 
del curs 2014-2015, mentre s’inicia la construcció de-
finitiva del centre.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada; Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 28110; 28127 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28110)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’adequació dels espais del centre 
valorant l’opció més viable, més adequada i menys 
costosa pel tal d’atendre la distribució dels espais pro-
visionals per als 4 grups, amb un total de 88 alumnes, 
escolaritzats a l’escola de Polinyà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28127)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a treballar amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa de l’escola Polinyà la millor solució de dis-
tribució dels espais provisionals fins que no s’iniciï la 
construcció del nou equipament.»
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla d’inversions per als centres educa-
tius de Salt per al període 2013-2020
Tram. 250-00482/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 

diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Salt era eminentment agrícola fins a 
principis del segle xx amb la industrialització tèxtil 
fins a convertir-se a finals d’aquell segle en un munici-
pi terciari i dormitori per a moltes persones donada la 
seva ubicació, tram urbà continu de Girona.

L’any 1975 s’annexionà a Girona i al 1983 recupera la 
independència. Els municipis han sofert diferents can-
vis poblacionals primer provinents de la resta d’Espa-
nya i a partir de finals dels noranta de països estran-
gers.

Evolució demogràfica

1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 1910

20 22 23 122 255 1.316 1.619 2.105 2.280 3.125

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994

4.185 5.360 5.321 5.956 7.077 11.467 - 21.738 21.979 22.274

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

21.519 21.678 22.017 23.214 25.912 28.017 28.763 30.304 - -

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990–: població de dret (més info.)

Gràfic demogràfic de Salt entre 1717 i 2007

1717-1960: població de fet; 1990- :població de dret
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Gràfica context 1

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Generalitat de Catalunya

La distribució d’infants i joves, amb necessitats edu-
catives especials (NEE) és heterogènia amb molt més 
alta concentració a les públiques, exemples Escola La 
Farga /Escola Vilagran (concertada); Institut Salvador 
Sunyer /Institut Dominiques, malgrat els esforços fets 
des de l’Oficina municipal d’escolarització. Moltes ve-
gades infants amb NEE en clau social no estan consi-
derats com a tals, tot i la problemàtica que la seva situ-
ació social i familiar comporta.
Les inversions i programes escolars es varen intensifi-
car en la darrera dècada, noves inversions l’any 2006 
s’inaugura l’Escola Mas Masó, l’any 2008 s’inaugura 
el nou IES Vallvera, i es reforma l’antic edifici Vallve-
ra per ubicar l’Escola Les Deveses a l’any 2009, l’any 
2011 es reforma i amplia una part de l’Escola el Pla.

Així mateix s’invertí en plans educatius d’entorn i plans 
d’autonomia de centre.

En aquests moments el CEIP Gegant del Rec en barra-
cons es troba situat a l’edifici que hauria d’haver estat 
només la tercera escola bressol del municipi, i el CEIP 
les Arrels totalment en barracons al pati de l’Escola 
Mas Masó i l’IES Silvestre Santaló té una línia ubica-
da en barracons i l’IES Salvador Sunyer està totalment 
en barracons. A més els terrenys per al nou IES Salva-
dor Sunyer ja estan cedits a la Generalitat, però actual-
ment es troben ocupats pel CEIP Escola Pia.

Segons dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització 
i l’Estudi fet per la mateixa Oficina de l’Ajuntament de 
Salt (21 de nov. 2012) cal invertir en primària i molt 
especialment en secundària, les línies d’ESO augmen-
ten gradualment, fins arribar al curs 2022/2023 que es 
necessitaran el doble de línies d’ESO de les que dispo-
sem actualment.

La població de Salt està composta per un 42,5% d’es-
trangers, 30% africans, 4% Amèrica del Nord i Cen-
tral i 3% Amèrica del Sud.

La població vinguda a Salt (dècada 2000-2010) tingué 
un impacte molt important en la planificació educati-
va, amb un percentatge d’infants i joves molt més alt 
de pares estrangers que d’autòctons que a més aquests 
escolaritzaven, en alguns caos, els seus fills en centres 
de Girona.

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Gene-
ralitat de Catalunya

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Gene-
ralitat de Catalunya 

 

Població del municipi, sèrie temporal
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Evolució i projecció de la població en els cicles del sistema educatiu al municipi

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Generalitat de Catalunya i de la projecció

Els Consells escolars dels Centres Educatius estan 
molt implicats amb les seves respectives escoles, ai-
xí el Consell Escolar de l’Escola el Gegant del Rec ha 
presentat un projecte per a la construcció sostenible 
de l’escola del que ja disposa de projecte arquitectònic 
(2010) amb un cost inicial de 5,1 milions d’euros.

El fet que el solar on s’ha d’ubicar definitivament el 
IES Salvador Sunyer s’hagi cedit a l’escola Pia «sine 
die», impossibilita la construcció del nou edifici i gene-
ra frustració tant entre la comunitat educativa com en-
tre els alumnes, que no veuen sortida a la seva situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Presentar en els pressupostos del 2013 un pla d’in-
versions de centres educatius del municipi de Salt 
2013-2020, amb el consens del Consell Escolar Muni-
cipal i de la Taula per l’educació.

2. Prioritzar els tres centres educatius actualment en 
mòduls prefabricats. Els Centres d’infantil i primària 
Les Arrels i el Gegant del Rec i IES Salvador Sunyer 
de secundària.

3. Arrel de l’informe de planificació eductiva fet pel 
consistori, realitzar un pla d’actuacions calendaritzat 

 

 



 15 | CEU · Sessió núm. 12

per tal que l’oferta educativa del municipi s’adeqüi a 
la seva població.

4. Revisar conjuntament el Departament d’Ensenya-
ment, el Consell escolar Municipal i l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització la distribució dels escolars amb 
necessitats educatives especials a tots els centres de 
finançament públic, així com plantejar un projecte 
d’Institut Escola (IES Salvador sunyer –Escola Ge-
gant del Rec) i un nou plantejament de futur d’un se-
gon Institut Escola entre la nova escola primària Les 
Arrels i els Instituts existents.

5. Revisar l’oferta de beques-menjadors a les escoles 
de primària garantint la qualitat nutricional, concen-
trant a l’Escola Mas Masó la cuina.

6. Avaluar les innovacions pedagògiques als diferents 
centres educatius de Salt i plans educatius a la ciu-
tat per presentar un pla d’innovació pedagògica 2014-
2020 conjuntament amb el Departament d’Ensenya-
ment i el Consell Escolar Municipal.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 28111; 28128 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28111)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 3

«3. Realitzar una planificació, conjuntament amb el 
Consistori, per tal que l’oferta educativa del municipi 
s’adeqüi a les necessitats d’escolarització de la seva 
població.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 4

«4. Revisar, conjuntament, la Comissió de Garanties 
d’Admissió i l’Oficina Municipal d’Escolarització, la 
distribució dels escolars amb necessitats educatives 
especials a tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i planificar les necessitats d’escolarització 
dels alumnes de secundària al municipi.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 5

«5. Revisar l’oferta de beques menjador a les escoles 
de primària mantenint la qualitat nutricional, estu-
diant la viabilitat d’utilitzar la cuina de l’escola Mas 
Masó, com a cuina central d’aquestes escoles.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 6

«6. Desenvolupar els plans educatius que es duen a 
terme a la ciutat de Salt responent a les línies de tre-
ball establertes i descrites en el Pla per a la reducció 
del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28128)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«Acordar amb els municipis i la comunitat educativa 
de Salt i de tota la comarca del Gironès un pla prio-
ritzat d’inversions en centres educatius a la comarca, 
amb calendari inclòs.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«4. Revisar conjuntament amb el Consell Escolar Mu-
nicipal i l’Oficina d’Escolarització la distribució dels 
escolars amb necessitats educatives especials a tots els 
centres amb finançament públic i avaluar la necessi-
tat, conveniència i viabilitat d’un projecte d’institut es-
cola entre l’institut Salvador Sunyer i l’escola Gegant 
del Rec com també entre la nova escola primària les 
Arrels i la resta d’instituts existents.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«5. Revisar l’organització del servei de menjador a 
les escoles de primària per tal de garantir la quali-
tat nutricional i l’eficiència òptimes perquè cap infant 
es quedi sense servei de menjador per raons econòmi-
ques.»

Evolució i projecció de la població en els cicles del sistema educatiu al municipi

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Idescat de la Generalitat de Catalunya i de la projecció

Els Consells escolars dels Centres Educatius estan 
molt implicats amb les seves respectives escoles, ai-
xí el Consell Escolar de l’Escola el Gegant del Rec ha 
presentat un projecte per a la construcció sostenible 
de l’escola del que ja disposa de projecte arquitectònic 
(2010) amb un cost inicial de 5,1 milions d’euros.

El fet que el solar on s’ha d’ubicar definitivament el 
IES Salvador Sunyer s’hagi cedit a l’escola Pia «sine 
die», impossibilita la construcció del nou edifici i gene-
ra frustració tant entre la comunitat educativa com en-
tre els alumnes, que no veuen sortida a la seva situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Presentar en els pressupostos del 2013 un pla d’in-
versions de centres educatius del municipi de Salt 
2013-2020, amb el consens del Consell Escolar Muni-
cipal i de la Taula per l’educació.

2. Prioritzar els tres centres educatius actualment en 
mòduls prefabricats. Els Centres d’infantil i primària 
Les Arrels i el Gegant del Rec i IES Salvador Sunyer 
de secundària.

3. Arrel de l’informe de planificació eductiva fet pel 
consistori, realitzar un pla d’actuacions calendaritzat 
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Educació va valorar fa uns anys 
l’estat de l’Institut Bruguers de Gavà i va optar per la 
construcció d’un centre nou, per tal de dotar la comu-
nitat educativa d’un espai condicionat tant pel que fa a 
l’equipament com per motius de seguretat.

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parla-
ment de Catalunya va acordar, mitjançant Resolució 
213/IX, de 14 de juliol de 2011, instar el govern de la 
Generalitat a executar la reforma integral de l’Insti-
tut Bruguers de Gavà (Baix Llobregat) d’acord amb el 
projecte presentat i a iniciar aquesta reforma no més 
enllà d’aquest curs escolar, garantint la seguretat de 
l’alumnat i la qualitat dels ensenyaments que s’hi de-
senvolupen.

Aquests fets han comportat que no s’iniciessin altres 
projectes de reforma i millora que haurien estat im-
prescindibles si no s’hagués previst la construcció del 
nou centre, tenint en compte que la darrera interven-
ció feta data dels anys setanta i que es tracta d’un cen-
tre educatiu que acull prop de 574 alumnes. Quan ja 
s’havien fet públics els plànols dels nou edifici i l’exe-
cució de les obres del nou centre era un fet imminent, 
l’aturada del projecte va sobtar la comunitat educativa 
i l’Ajuntament de Gavà que no havia rebut cap justifi-
cació ni quina previsió feia el departament per al nos-
tre centre.

Malgrat això, el Parlament va aprovar una segona Re-
solució 119/X, el 2 de maig de 2013 on s’instava al 
Govern a prioritzar la reforma integral de l’institut pe-
rò seguim sense tenir una planificació clara d’aquesta 
obra de cabdal importància.

Les deficiències que pateix el centre va portar la comu-
nitat educativa a demanar un informe al Departament 
d’Educació per avaluar possibles riscos i irregularitats 
en l’edifici. Tot i que verbalment es va informar que el 
centre, en aquests moments, no implicava cap risc per 
l’activitat educativa, el retorn de les conclusions d’a-
quest informe ni les prioritats o actuacions requerides 
fruït del mateix no han estat lliurades ni comunicades 
als professionals del centre ni a l’AMPA.

La situació que pateix l’Institut Bruguers de la ciu-
tat de Gavà ha estat motiu de reiterades iniciatives 
per part de diversos grups en seu parlamentària. En 
aquests moments, la desinformació és palesa i la in-
activitat del Govern de la Generalitat és continuada 
provocant angoixa i desesperació per a professorat, 
AMPA del centre educatiu i a l’Assemblea de la Co-
munitat Educativa de l’IES Bruguers, la Coordinado-
ra de pares i mares per l’escola pública de Gavà (Fede-
ració d’AMPA de Gavà), l’Assemblea de la comunitat 
educativa de Gavà i els responsables polítics l’Ajunta-
ment de Gavà que porten temps mobilitzant-se perquè 
no accepten que es retallin part dels seus drets pels 
qual s’ha lluitat tant de temps, perquè que la solució 
als grans problemes econòmics que pateix el país no 
resideix en la retallada indiscriminada de bens i ser-
veis públics, com la sanitat i l’educació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Incorporar una partida pressupostària en el Pressu-
post 2013 per procedir a la construcció del nou Institut 
Bruguers de Gavà.

2. Calendaritzar l’inici de les obres de construcció de 
l’Institut Bruguers de Gavà durant aquest centre du-
rant l’any 2013.

3. Lliurar a la comunitat educativa de l’Institut Bru-
guers de Gavà una còpia de l’informe realitzat per part 
del Departament d’Educació, així com les conclusions 
i actuacions derivades del mateix.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC
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Esmenes presentades
Reg. 28117; 28129 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28117)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Prioritzar la reforma integral de l’Institut Bruguers 
de Gavà (Baix Llobregat) i executar-la, d’acord amb el 
projecte aprovat, tan aviat com sigui possible.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Calendaritzar l’inici de les obres de construcció de 
l’Institut Bruguers de Gavà durant aquest centre durant 
l’any 2013.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Lliurar a la comunitat educativa de l’Institut Bru-
guers de Gavà una còpia de l’informe realitzat per part 
del Departament d’Educació, així com les conclusions 
i actuacions derivades del mateix.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28129)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Prioritzar la reforma integral de l’Institut Bru-
guers, de Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb el pro-
jecte presentat, tan aviat com les disponibilitats pres-
supostàries ho permetin.»
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola d’Almenar
Tram. 250-00494/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola d’Almenar (Lleida) va ser construïda en 1935 
i a l’actualitat compta amb 280 nens escolaritzats però 
no amb l’espai i les instal·lacions adients per donar ca-
buda a aquest volum d’alumnes.

Segons ha denunciat la comunitat educativa del centre 
la falta d’espai en aquest equipament educatiu provo-
ca que s’imparteixin les classes, en alguns casos, en 
els passadissos i al menjador, i que alumnes de tercer, 
quart i cinquè de primària ocupin de forma provisio-
nal l’espai de la segona planta de la llar d’infants.

La manca d’espai, però, no és només l’únic problema 
d’aquesta escola. A l’escola d’Almenar hi manquen 
instal·lacions com una aula de ciències i gimnàs i la se-
va estructura, degut a la manca de manteniment, està 
molt deteriorada.

Davant aquestes deficiències la Generalitat disposa 
dels terrenys necessaris per a iniciar les obres de cons-
trucció de la nova escola. Aquestes obres s’havien de 
començar l’any 2011 i la nova escola d’Almenar havia 
d’entrar en funcionament durant el present curs escolar. 
Però encara no hi ha una pedra per manca de pressu-
post.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a incloure en els pressupostos de la Generalitat per 

l’any 2013 la dotació pressupostària necessària per inici-
ar la construcció de la nova escola a Almenar (Lleida).

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cu-
evas, diputades, del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 27167; 28118; 28130 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27167)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt 2: 

«2. Mentre no es finalitzin les obres de l’edifici de la 
nova escola a Almenar, actuar de forma urgent i ex-
traordinària en el sistema de sanejament i calefacció 
de l’antiga Escola per garantir l’inici del curs Escolar 
2013-2014».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28118)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, la dotació econòmica ne-
cessària per iniciar la construcció de la nova escola 
d’Almenar (Segrià).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28130)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
amb els municipis del Segrià un pla prioritzat d’inver-
sions en centres educatius a la comarca, amb calen-
dari inclòs, per tal de reservar les partides necessàries 
en els pressupostos que s’acordin per iniciar la cons-
trucció de la nova escola d’Almenar i de la resta d’in-
versions pendents.»
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tar-
ragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idio-
mes
Tram. 250-00508/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, María José García Cuevas, diputada, Jor-
di Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les obres de la Escola Oficial d’Idiomes de Tarrago-
na a la antiga fàbrica de licors Chartreuse, estan ja a 
la recta final, segons a manifestat el regidor d’Ense-
nyament de l’Ajuntament de Tarragona. Les previsions 
per l’entrega de l’obra son entre abril i maig per lo que 
es podran començar les classes a partir del proper mes 
de setembre.

Aquesta escola és competència de la Generalitat, pe-
rò l’any 2010 el Govern i l’Ajuntament de Tarragona 
van signar un conveni en el que el Consistori es feia 
càrrec de la construcció de l’Escola i del seu finança-
ment, mentre que el Govern de la Generalitat retorna-
ria l’import al finalitzar les obres.

L’Ajuntament de Tarragona per fer front a la cons-
trucció va realitzar la contractació de préstecs banca-
ris per un valor de 6,8 milions d’euros, que segons el 
document signat, caldrà anar retornant en els propers 
trenta anys des de la finalització de les obres per un 
import de 40.000 euros mensuals (480.000 euros anu-
als). Per tant a partir del proper mes de juny el con-
sistori tarragoní demanarà l’ingrés cada mes, de les 
sis mensualitats del present any, un total de 240.000 
euros.

Tot i la vigència del conveni la Generalitat ha expres-
sat la voluntat de renegociar-ho donada la situació 

econòmica. Per la seva part l’Ajuntament de Tarragona 
ha manifestat estar en condicions de renegociar sem-
pre que no surti perjudicat el propi ajuntament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment al conveni signat amb 
l’Ajuntament de Tarragona per a la construcció de la 
Escola Oficial d’Idiomes a la ciutat, i abonar les men-
sualitats que corresponen (40.000 euros mensuals du-
rant trenta anys) a partir de la finalització de les obres, 
previst per el mesos d’abril-maig del present any.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi-
vas, María José García Cuevas, Jordi Roca Mas, Alí-
cia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 27172; 28131 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27172)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«[...] del present any, començant els pagaments de for-
ma immediata donat que ja s’han lliurat les obres que 
era l’única condició necessària.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28131)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar prioritat a la incorporació en el nou 
pressupost del 2013 de la partida econòmica necessà-
ria per a complir el conveni signat amb l’Ajuntament 
de Tarragona per al finançament de la construcció de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona.»
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre l’Escola els Vi-
nyals, de Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 17933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Els Vinyals, a Lliçà de Vall (Vallès Oriental) 
porta set anys en situació de provisionalitat, amb els 
terrenys adjudicats i amb el projecte ja aprovat, però 
sense el finançament necessari per a dur a terme la 
construcció de l’edifici.

Tota la població, liderada per la comunitat educativa 
de l’escola Els Vinyals, ha reivindicat la construcció 

d’un edifici amb les condicions adequades per a l’es-
cola amb la recollida de més de 2.800 signatures de 
recolzament.

El setembre de 2013, encetant el nou curs 2013-2014, 
l’escola Els Vinyals obrirà les seves portes a prop de 
200 escolars que farà palesa la necessitat d’un nou 
edifici a la població que, amb més de 6000 habitants, 
només compta amb una escola de primària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Es-
cola Els Vinyals en la seva reivindicació d’un edifici 
de qualitat per a l’escola.

2) Instar als Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental, la Direcció General de Centres Educatius i 
el Departament d’Ensenyament a mantenir una troba-
da amb la comunitat educativa i l’Ajuntament de Lliçà 
de Vall per abordar el futur de l’escola.

3) Pactar, de forma consensuada amb la Comunitat 
educativa i l’Ajuntament de Lliçà de Vall, un calendari 
d’execució de les obres per a la construcció de l’escola 
Els Vinyals.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP d’ICV-EUiA
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants El Petit Montgrí, de Torroella de Mont-
grí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 18332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Torroella té 11.500 habitants amb un 
creixement els darrers 10 anys, del 12% i una població 
per escolaritzar de cero a tres anys de 224 nens/nenes.

El municipi de Torroella de Montgrí - L’Estartit dis-
posa de dues escoles bressol, una a cada un dels dos 
nuclis, des de fa 30 anys. Els governs d’esquerra quan 
han governat han prioritzat aquest servei públic que fa 
una funció social a part d’educativa, transcendent per 
la alta ocupació turística estacional.

L’any 1982-1983 es va obrir l’Escola Bressol Munici-
pal Mar i Cel de l’Estartit. Els darrers dos anys el Go-
vern de la Generalitat ha baixat els seves aportacions 
de manera substantiva, des de 1800 euros any/nen a 
uns 800 euros a més dels endarreriments de pagament 
als ajuntaments. Però paral·lelament el govern munici-
pal de Torroella de Montgrí de CiU + l’EST + PP ha 
externalitzat aquest servei a una empresa privada, el 
que ha suposat un increment acumulat en dos anys del 
33% de les quotes que paguen les famílies.

El pressupost de l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Es-
tartit és de 200.000 euros per 54 places i el més preo-
cupant d’aquesta situació és que hi ha un 65% de pla-
ces vacants degut a l’alt cost que han de suportar les 
famílies.

L’Escola Bressol El Petit Montgrí de Torroella de 
Montgrí té un pressupost de 477.000 euros per 115 
places i en aquest moment hi ha un 20% de places va-
cants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a garantir l’accessibili-
tat de les famílies a l’Escola Bressol El Petit Montgrí 
de Torroella i l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Estartit 
aportant el Departament d’Ensenyament els endarre-
riments a l’Ajuntament i revisar a la baixa les aporta-
cions dels pares becant als nens/nenes que no utilitzen 
el servei per raons econòmiques.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 28119; 28132 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28119)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern a garantir l’accessibili-
tat de les famílies a l’escola bressol El Petit Montgrí 
de Torroella i l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Estartit 
aportant el departament d’Ensenyament els endarre-
riments a l’ajuntament tan aviat com sigui possible i 
vetllant perquè aquelles famílies que amb mancances 
econòmiques informades pels serveis socials necessi-
ten aquest servei per als seus fills, puguin tenir una so-
lució a l’escolarització dels seus infants.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28132)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern i l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí a garantir l’accessibilitat de les fa-
mílies a les escoles bressol El Petit Montgrí de Torro-
ella de Montgrí i Marc i Cel de l’Estartit perquè cap 
infant i família que ho necessitin es quedin sense uti-
litzar el servei.»
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la planificació 
escolar de secundària a Sant Joan de Vila-
torrada per al curs 2013-2014
Tram. 250-00533/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 19099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
la planificació escolar de secundària a Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages) per al curs 2013-2014 per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En data 28 de juny de 2012 el Ple de la Corporació va 
aprovar la cessió al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya de l’edifici situat al carrer 
del Sol número 13 per ubicar-hi la secció institut Car-
dener atesa la saturació de l’institut Quercus.

Durant el curs 2012 - 2013 el municipi ha comptat 
amb cinc línies de 1er d’ESO, repartides de la següent 
manera: tres a l’Institut Quercus i dues a la Secció Ins-
titut Cardener.

En data 9 de maig de 2013 un cop finalitzat el ter-
mini de preinscripció per al curs escolar 2013 - 2014 
i davant l’amenaça de perdre una línia de 1er d’ESO 
augmentant la ràtio d’alumnes per aula, es va reunir 
una comissió formada per l’alcalde i la regidora d’En-
senyament, els portaveus dels grups municipals i la 
direcció dels tres centres de primària i els dos de se-
cundària del municipi per tractar aspectes relatius a la 
planificació educativa de secundària per al proper curs 
2013-2014. Fruït d’aquesta reunió i per raons d’urgèn-
cia, en data 21 de maig de 2013 es va enviar una carta 
a la direcció dels serveis territorials del Departament 

d’Ensenyament a la Catalunya Central en què es plan-
tejaven un seguit de demandes que comptaven amb un 
ampli consens de les persones assistents.

Tenint en compte la preinscripció per al curs 2013-
2014, la supressió de la cinquena línia de 1er d’ESO 
suposaria tenir una ràtio de 31 alumnes per aula, sense 
tenir en compte els alumnes repetidors i la matricula 
viva que es pugui registrar durant el curs. Segons els 
serveis territorials del Departament d’Ensenyament, 
Sant Joan de Vilatorrada registra una matricula viva 
durant el curs escolar, de les més elevades del conjunt 
de la comarca del Bages.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
celebrat el passat 30 de maig de 2013 va aprovar per 
unanimitat de tots els grups municipals, demanar al 
Departament d’Ensenyament que es mantingui l’ofer-
ta inicialment prevista per al curs 2013-2014.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les següents mesures: 

1. Exigir al Departament d’Ensenyament que es man-
tinguin les cinc línies inicialment previstes per a 1er 
d’ESO per al curs 2013 - 2014, repartides de la se-
güent manera: tres a l’Institut Quercus i dues al SINS 
Cardener.

2. Exigir al Departament d’Ensenyament que les cinc 
línies de 1er d’ESO que es sol·licita mantinguin ràtio 
d’alumnes per aula, el màxim d’equitatives possible.

3. Exigir al Departament d’Ensenyament que el trans-
port que es finança per a traslladar l’alumnat que pro-
vé del municipi de Fonollosa no es limiti a l’Institut 
Quercus, condicionant la preinscripció d’aquest alum-
nat a aquest centre, si no que inclogui també la pos-
sibilitat de trasllat a la SINS Cardener, igualment fi-
nançat.

4. Exigir al Departament d’Ensenyament que la rà-
tio de l’alumnat que cursarà 3er d’ESO el proper curs 
2013-2014 no superin en cap cas els 30 alumnes per 
aula, mantenint així les cinc línies actuals.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Laura Massana Mas, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’una línia de P3 a l’Escola Frederic Mistral 
i la instal·lació d’un mòdul a l’Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 19101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

En la campanya de preinscripció escolar pel curs 
2013-2014 el Departament d’Ensenyament havia pu-
blicat per la zona de Sta. Eulalia del municipi de 
l’Hospitalet del Llobregat una oferta de 225 places pú-
bliques de P3, 50 menys (2 grups) de les que fins ales-
hores existien.

Un cop finalitzat el període de preinscripció la deman-
da de centres públics per P3 va ser de 275 places, 50 
menys que les ofertades pel Departament d’Ensenya-
ment, les mateixes que les retallades en l’oferta inicial 
pel mateix Departament.

Aquesta demanda de ben segur s’incrementarà amb 
les sol·licituds de fora de termini i amb la matrícula 
viva que es produeix.

Els grups de P3 suprimits pel Departament en la seva 
oferta de places inicial corresponien a les escoles Fre-
deric Mistral i Paco Candel.

Un cop finalitzada la preinscripció es va mantenir per 
part de l’Ajuntament una reunió amb el Departament 
d’Ensenyament en la que se’ls va manifestar la neces-
sitat de reobrir els dos grups de P3 suprimits, un a 
l’escola Paco Candel i un altra a l’escola Frederic Mis-
tral.

Per part del Departament d’Ensenyament tant sols es 
va acceptar reobrir el grup de l’escola Paco Candel 
però no el del Frederic Mistral.

El Departament d’Ensenyament ja ha manifestat a 
Ajuntament i també a l’AMPA que malgrat s’incorpo-
raran 2 nous grups (50 alumnes) a l’escola Paco Can-
del (ubicada en mòduls provisionals a l’espera de la 
construcció de l’edifici), no procedirà a instal·lar un 
nou mòdul.

Aquesta decisió significa que l’escola perdrà els espais 
de biblioteca i de psicomotricitat i tots els recursos 
educatius que signifiquen, però també de mobilitat i 
de confort necessaris pels infants.

Atès que cal preservar el dret de les famílies que han 
optat per l’ensenyament públic pels seus fills,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa  
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati- 
va presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reobrir el segon grup de P3 a l’escola Frederic Mis-
tral per tal de donar resposta a la demanda per part de 
la ciutadania de places escolars en centres públics a la 
zona de Sta. Eulalia.

2. Procedir a la instal·lació d’un nou mòdul a l’escola 
Paco Candel que permeti acollir els dos nous grups 
amb les condicions necessàries i l’escola no perdi els 
espais de biblioteca i psicomotricitat.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Esmenes presentades
Reg. 31006; 31019 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31006)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Reobrir, si la matrícula ho permet, el segon grup 
de P3 a l’escola Frederic Mistral per tal de donar res-
posta a la demanda per part de la ciutadania de places 
escolars en centres públics a la zona de Sta. Eulàlia.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31019)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Revisar, de forma consensuada amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet i la comunitat educativa local, el ma-
pa educatiu de la ciutat per vetllar pel repartiment de 
l’alumnat per evitar massificacions, prioritzar el man-
teniment dels grups a l’increment de ràtios i afavorir 
que les famílies puguin triar escola pública.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«2. Establir, conjuntament amb la comunitat educati-
va, els espais necessaris per al bon funcionament de 
l’escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat i ga-
rantir que es disposin espais destinats a biblioteca i 
psicomotricitat com també aularis i espais adequats 
per als docents, la direcció i l’AMPA per al curs 2013-
2014 i següents.»
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