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Presidència 

de l’H. Sr. Joaquim Llena i Cortina 

 
Sessió núm. 12 

SESSIÓ NÚM. 12 

La sessió s'obre a ***. Presideix Joaquim Llena i Cortina, acompanyat de la 

vicepresidenta, Milagros Fernández i López, i del secretari, Antoni Balasch i Parisi. 

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat. 

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Dolors Batalla i Nogués, 

Mireia Canals i Botines, Cristina Iniesta i Blasco, Roger Montañola i Busquets i 

Neus Munté i Fernàndez, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, 

Marina Geli i Fàbrega i Consol Prados Martínez, pel G. P. Socialista; Pedro 

Chumillas Zurilla i Rafael López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 

Dolors Camats i Luis, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa; Anna Simó i Castelló, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya, i 

Albert Rivera Díaz, pel S. P. Ciutadans. 
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Proposta de resolució 

sobre la transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de 

Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-00304/09) 

El següent punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la 

transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, presentada pel 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Per a la seva defensa, té la paraula 

l’honorable senyora Anna Simó. 

Anna Simó i Castelló 

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, voldria saludar les persones que ens 

acompanyen de diverses organitzacions del barri de Gavà Mar de Gavà, en primer 

lloc, el regidor d’Esquerra i membres de la Junta Directiva de l’AMPA, la presidenta 

de l’Associació de Veïns, el director de l’escola i mares d’alumnes. 

En segon lloc, dir..., fer una mica d’antecedents, dir que l’octubre del 2010 

l’Ajuntament de Gavà i el Departament d’Educació van signar un acord que incloïa, 

a banda de moltes altres qüestions relacionades amb centres educatius de Gavà, 
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unes prioritats que deien el següent: «El Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà valorarà la necessitat de transformació de 

l’escola de Gavà Mar en institut escola i realitzaran els tràmits oportuns per donar-

hi resposta.» 

També vull recordar que el Ple de l’Ajuntament de Gavà, per unanimitat, va acordar 

que manifestava la voluntat que Ensenyament iniciés els tràmits per implantar 

l’institut escola a Gavà Mar, tal com s’havia compromès en aquest protocol que he 

esmentat, Suara, i segons aquest protocol i que es fes efectiu també el compliment 

d’una resolució, que es va aprovar en aquest mateix Parlament a iniciativa del 

Partit Socialista de Catalunya i que va ser aprovada molt àmpliament, que instava 

el Govern a fer efectiu precisament aquest protocol que deia que s’havia de valorar 

la necessitat de transformació de l’escola de Gavà Mar en institut escola. 

Tota aquesta qüestió porta anys treballant-se, de fet, des de l’any 2007 en què 

l’ajuntament va començar a fer una reserva ja de sòl per poder tirar endavant 

aquest institut escola i la proposta de resolució. I ens fem una autoesmena també, 

que hem repartit a tots els grups i que demano al president, doncs, que els grups hi 

puguin donar el vist-i-plau al fet que pugui ser feta aquesta autoesmena in voce, 

recollint també l’acceptació dels terrenys que demana l’esmena del Partit Socialista 

de Catalunya. És a dir, hem incorporat el que hem cregut que era el nucli de 

l’esmena del Partit Socialista en aquest nou text i demanant agilitat i posant 

terminis també per l’acceptació dels terrenys per part de la Generalitat. 

És a dir que aquesta autoesmena tindria el text següent, ja el llegeixo jo mateixa tot 

i que els grups el tenen: «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 

Generalitat a valorar, un cop enllestits els aspectes jurídics i tècnics del model 

d’instituts escola, les necessitats del barri de Gavà Mar amb relació a la possible 

implantació d’aquest model i, en cas de valoració positiva, iniciar el més aviat 

possible els tràmits oportuns perquè aquesta implantació es faci efectiva, 

començant per l’acceptació en el termini màxim de tres mesos des de la valoració 

del sòl cedit per l’Ajuntament de Gavà per tirar-lo endavant.» 

Moltes gràcies. 

El president 
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Gràcies, senyora Simó, per ja haver-nos explicat l’esmena. En tot cas només dir-li 

una cosa, jo no tinc cap inconvenient, si els portaveus estan sempre disposats a fer 

esmenes in voce, però de cara o en ares a l’ortodòxia parlamentària, en aquest 

cas, és més fàcil plantejar una transacció. Jo faré el que vostès considerin, però 

atès que hi ha una esmena, és fàcil per una transacció i que tothom s’hi sumi, no? 

Ho dic també perquè l’esmena in voce és un mecanisme, és un recurs excepcional 

i en aquesta comissió en cada comissió els recordo que les hem anat utilitzant. No 

tinc cap inconvenient si vostès..., si les senyores i els senyors diputats, si els grups 

parlamentaris arriben a un acord, ho faríem. Però jo demanaria, per tot el que 

comporta, que sigui un recurs excepcional, no un recurs habitual de cada comissió. 

Sí, senyora Simó. 

Anna Simó i Castelló 

Molt breument i per al·lusió al que vostè deia, aquesta proposta de resolució la 

vam presentar el mes d’abril, han passat molt mesos, vull dir, si aquesta comissió 

l’hagués vista abans poder..., i també no hi havia una proposta d’esmena per part 

del grup que dóna suport al Govern, des del Grup de Convergència i Unió. De 

manera que les coses no són..., ho intentarem, president, però les coses no són 

tan fàcils. 

Gràcies. 

El president 

Entenc tot el que em diu, senyora Simó. Només dic que hi ha una esmena, s’arriba 

a una transacció i ja està, eh? Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari 

Socialista, per a la seva defensa, té la paraula el senyor Daniel Font. 

Daniel Font i Cardona 

Gràcies, senyor president. Efectivament, el 27 d’octubre de 2010 l’Ajuntament de 

Gavà i del Departament d’Educació de la Generalitat van signar un conveni, aquí 

també denominat Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació de la 

Generalitat i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabilització del període 2010-

2014, on es preveia l’establiment d’un treball cooperatiu entre les dues 

administracions –Generalitat i ajuntament– per oferir a la ciutadania un 

ensenyament públic de qualitat i suficient en nombre de places capaç d’absorbir les 

necessitats de la demanda educativa del municipi que, com a molts llocs, també 
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«apreta» i suposa un major nombre de matriculacions cada curs, tal com indica el 

text de la part proposant o del grup proposant. 

Ara bé, com que la proposta està signada el mes de març, és de primers d’any, en 

aquests moments, la present proposta es centra en uns termes de valoració de la 

necessitat d’aquesta transformació, de les necessitats del barri de Gavà Mar amb 

relació a la transformació d’una escola en institut escola en aquest barri que 

considerem que queda una mica desfasada, perquè això era una situació que 

existia a primers d’any, no a mes d’octubre acabant l’any 2011, no? 

De fet, en l’actualitat aquesta valoració està ja feta, la valoració que proposa la 

proposta en el nostre criteri està ja feta, ens diu l’Ajuntament de Gavà que ja està 

feta. I, a més, s’ha produït també la cessió de solar necessari per part de 

l’ajuntament, és a dir, no solament s’ha fet la valoració, sinó que l’ajuntament ja ha 

cedit un solar a la Generalitat perquè pugui fer la construcció. És a dir, difícilment 

podem valorar una cosa en el sentit de si s’ha de fer o no s’ha de fer, quan ja hi ha 

un solar cedit i en procés de tramitació l’execució del projecte, no? 

Resta encara una qüestió que és l’acte d’acceptació del sòl per part del Govern de 

la Generalitat i, a continuació, realitzar els tràmits necessaris per a la transformació 

efectiva de l’escola de Gavà en un institut escola. 

És per això que ens sembla lògic actualitzar la situació de mes de primers d’any, 

de mes de març a mes d’octubre-novembre incorporant la proposta d’esmena que 

presenta el Grup Socialista que diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern de 

la Generalitat a executar en un termini no superior a tres mesos l’acceptació de sòl 

cedit per l’ajuntament per tal d’iniciar els tràmits necessaris per tirar endavant el 

projecte constructiu que permeti transformar l’escola de Gavà en institut escola.» 

Quina diferència hi ha entre una i una altra? Que introdueix l’element del sòl com 

una cosa realitzada, transferida i pendent d’acceptació per part de la Generalitat i 

que elimina l’element valoratiu, és com dir «he decidit fer una excursió» i, en el 

moment de fer l’excursió, dir «ara tornarem a decidir si fem l’excursió». Escolti, ja 

hem comprat els bitllets per fer l’excursió, ja té els bitllets de l’avió, ara el que ha de 

fer és agafar l’avió i fer l’excursió, no tornar a valorar si fa l’excursió o no. Doncs el 

que estem fent amb la proposta transaccional que ens plantegen és això, un cop 
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resolt i ja a punt d’executar ens diuen: «Tornem-nos a pensar si ho executem.» 

Aquest és el contrasentit. 

Per això hem incorporat l’esmena i és el tot exigible que aquesta esmena sigui 

acceptada. Si no és acceptada, el nostre grup s’haurà d’abstenir. També vull 

indicar que l’Ajuntament de Gavà, que segueix aquesta moció d’una manera molt 

directa, ens ha fet la indicació que demana a la comissió que s’aprovi la moció en 

els termes d’execució i d’anar per feina, no a tornar a replantejar una situació que 

ja han resolt en els mesos anteriors. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Gràcies, senyor Font. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el senyor Pedro 

Chumillas. 

Pedro Chumillas Zurilla 

Gràcies, senyor president. Per fixar la nostra posició haurem de dir que en la fase 

en què es troba l’escola, i com ja ha explicat el senyor Font, de moment això no 

implica una despesa i, per tant, nosaltres doncs estarem a favor d’acceptar-la, 

l’acceptarem. 

El president 

Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula la senyora 

Dolors Camats. 

Dolors Camats i Luis 

Gràcies, senyor president. El nostre grup parlamentari vol recolzar la idea que 

aquest institut escola es construeixi el més de pressa possible. Tenim el dilema de 

saber que tenim un Govern poc propens a aprovar instituts escola, perquè amb 

l’excusa que el decret no està aprovat i que jurídicament no tenen encara 

normativa, doncs està alentint, evitant o no construint i no impulsant la construcció 

d’instituts escola. 

A nosaltres ens sembla bé qualsevol mesura que potenciï el fet que a Gavà Mar 

aquesta escola tiri endavant, però també entenem l’angoixa que pugui suposar no 

només a les famílies, sinó també a l’ajuntament en aquests moments qualsevol 

insinuació que això pugui ser un pas enrere. 
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Malgrat tot, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta amb el benentès que 

entendríem que l’esmena que proposava el Grup Socialista reforçava la idea que 

no hi ha dilació a l’hora d’acceptar els terrenys i que, per tant, es pot tirar endavant 

l’execució. Qualsevol cosa que no sigui això immediatament ens fa témer que això 

no pugui dur-se a terme en aquest sentit. Però, malgrat això, nosaltres com que 

hem treballat no només des del Parlament, sinó des del mateix grup municipal, 

perquè el terreny, el sòl, sigui cedit i, per tant, perquè es tiri endavant el projecte, 

volem recolzar aquesta situació tot fent a prèvia que fèiem el principi que molt ens 

temem la poca predisposició del Govern a impulsar aquests projectes d’institut 

escola. 

 

Fitxer 11 

 

El president 

Gràcies, senyora Camats. Pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 

senyor Albert Rivera. 

Albert Rivera Díaz 

Sí, gràcies, senyor president. Bé, nosaltres també vam donar suport a l’Ajuntament 

de Gavà a aquesta proposta i així ens consta que la voluntat era l’acceptació 

d’aquest terreny, com deia el portaveu socialista. Però també és cert que hem 

parlat, el nostre grup municipal, amb l’Associació de Veïns de Gavà Mar i així 

literalment ho manifesten ells que és que tant la proposta inicial com l’esmena que 

feia el Grup Socialista, qualsevol de les dues, els semblava una bona via, perquè 

era, i ho diuen literalment en un correu: «no deixar mort el tema ni congelat, quan 

és un tema important per als ciutadans de Gavà». 

Per tant, a nosaltres amb el benentès de servir l’Associació de Veïns, que són els 

afectats, i amb el benentès que hi ha unanimitat en el municipi de tots els grups 

municipals, creiem que és millor agafar aquesta esmena, ho dic així literalment, 

que no pas anar al maximalisme, que és el que voldríem, que és fins i tot que hi 

hagués aquest pronunciament concret, com deia, el portaveu socialista. Per tant, 

no és, hi torno a insistir, la solució, però sí que és com a mínim no deixar mort 
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aquest tema que ara mateix preocupa bona part d’una part d’aquest municipi, com 

és Gavà Mar. 

Per altra banda, vull reiterar la nostra manifesta aposta per aquesta conversió de 

molts centres en instituts escola. Creiem que l’esglaó que suposa per a moltes 

escoles públiques haver de buscar i haver de sortir de l’entorn de l’escola quan 

arriba el final de l’educació primària, comporta una diferència que de vegades..., 

bé, de vegades no, que no comporta en l’àmbit de l’escola concertada que, com bé 

saben, doncs moltes vegades utilitza o ha utilitzat històricament aquesta fórmula, 

que ens sembla una bona fórmula. 

Per tant, apostem per aquests instituts escola com a fórmula i donar continuïtat a 

això, no a congelar, sinó donar continuïtat a aquest mètode i a aquesta fórmula. i, 

per tant, donem suport tant en al fons com en el cas concret de Gavà Mar. I, per 

tant, votarem favorablement l’esmena, com els deia, com a millor això que no pas 

no tenir res. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor Rivera. Pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la 

paraula la senyora Ramona Barrufet. 

Ramona Barrufet i Santacana 

Gràcies, president. Aquesta proposta de resolució ens demana un estudi i una 

valoració de les necessitats del barri de Gavà Mar amb relació a la possible 

implantació d’un institut escola i l’inici dels tràmits abans de sis mesos per poder fer 

efectiva la implantació en cas de valoració positiva. 

Ja s’ha dit altres vegades en aquesta comissió i penso que en seu parlamentària, 

però degut a les intervencions anteriors penso que he de tornar a fer l’explicació 

dient que d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 d’abril –10 de juliol, 

perdó–, d’educació, els instituts escola són centres que, com tots sabem, entre 

d’altres ensenyaments de règim general que també imparteixen educació primària i 

secundària, però que, en tant que no es desplegui el decret de règim jurídic dels 

centres educatius, no tenen definida la personalitat jurídica. 
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En aquesta mateixa línia cal dir que no està regulat l’aspecte patrimonial, no està 

resolta quina Administració i en quines condicions s’ha de fer càrrec de les 

despeses i del funcionament del manteniment del centre. Actualment, en el cas de 

les escoles, les despeses les assumeixen les entitats municipals i, en el cas dels 

instituts, les assumeix la Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, l’equip del Departament d’Ensenyament considera bàsic analitzar el 

model dels instituts escola i el seu impacte en el sistema educatiu, tant a nivell 

pedagògic, com social, com econòmic, ja que aquesta tipologia de centre haurà de 

conviure amb escoles on només s’impartirà infantil, primària i amb instituts de 

secundària que podran o no impartir batxillerats i els cicles formatius. 

Tenint en compte aquestes premisses, el Departament d’Ensenyament considera 

que, malgrat els inconvenients que pugui generar la reconsideració de la proposta 

de programació dels instituts escola ja comunicada verbalment, en alguns casos 

difoses a la comunitat educativa i als sectors implicats, és més prudent desplegar 

prèviament el model d’institut escola, tant pel que fa a la seva personalitat jurídica 

com patrimonial o..., i a banda també de la seva organització. 

Per altra part, ja s’ha dit també penso que de manera reiterada en seu 

parlamentària que cada institut escola té una individualitat i unes característiques 

que els fan únics i diferenciadors i que mereix un estudi i una valoració 

individualitzada. 

Dit això, i com ja s’ha dit abans a l’autoesmena que ha fet el Grup d’Esquerra 

Republicana, aquesta autoesmena pensem que engloba totes les premisses i les 

particularitats i, per tant, hem acceptat aquesta transacció. Per tant donarem, vot a  

favor de la proposta de resolució amb l’autoesmena incorporada. 

Gràcies, president. 

El president 

(Anna Simó i Castelló demana per parlar.) Sí, senyora Simó. 

Anna Simó i Castelló 

Per dir-li al senyor Font que l’ajuntament va aprovar el que va aprovar. 

L’ajuntament va reclamar el que va reclamar i no va reclamar el que no va 

reclamar. I que tot va començar l’any 2007, han passat quatre anys, que l’acord de 
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Ple, encapçalat per l’alcalde, parla en tot moment de seguir el que diu el protocol 

que és valorar la possibilitat i no una altra cosa. 

I, per acabar, res ens faria més feliços a aquesta diputada del Baix Llobregat i als 

regidors d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà que l’alcalde aconseguís que això es 

desencallés molt aviat, de seguida i que el Departament d’Ensenyament acceptés 

els terrenys ja. Cregui’m. 

El president 

(Daniel Font i Cardona demana per parlar.) Moltes gràcies. Senyor Font. 

Daniel Font i Cardona 

Sense ànim de polemitzar, senyor president, únicament per... 

El president 

Li agrairem. 

Daniel Font i Cardona 

...constatar que l’Ajuntament de Gavà segueix el tema, que considera l’Ajuntament 

de Gavà, el Govern municipal de Gavà, que la situació és diferent amb relació a 

primers d’any, arribant a l’hivern del mateix any i que després de tots aquests 

mesos i les accions que han fet la situació no és comparable, en el sentit que no es 

pot valorar una situació que ja està acordada i que, si es sotmet a votació la 

valoració i s’aprova la valoració, va en detriment de la ciutat de Gavà. 

En aquest sentit, l’esmena, permeti’m que li ho digui, és una esmena contra Gavà, 

contra els interessos de Gavà, a favor d’altres interessos però no a favor de la 

ciutat de Gavà, perquè retrotreu una situació pitjor la situació que en aquests 

moments tenim. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Moltes gràcies. Jo..., seguidament sotmetríem a votació l’esmena in voce, no 

utilitzin terminologia que no existeix o, si ho volen, canviarem el Reglament del 

Parlament, hi han esmenes, transaccions, esmenes in voce i prou. I no m’utilitzin el 

terme «autoesmena» perquè no està contemplat enlloc. 
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Per tant, sotmetríem a votació l’esmena in voce de la proposta de resolució de 

l’ordre del dia número 5. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Quedaria aprovada amb 13 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 


