PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

TÍTOL INSTEM AL CONSELLER D’EDUCACIÓ QUE ASSUMEIXI LES
RESPONSABILITATS INHERENTS AL SEU CÀRREC DAVANT LA
INGERÈNCIA DELS TRIBUNALS ESPANYOLS ALS CENTRES
EDUCATIUS DE CATALUNYA.
DATA 27 de gener de 2022
PROPOSANT Maria Rosa Comellas Coll. CAPI. membre Assemblea
Representants per la Circumscripció Vallès Occidental Oest.
JUSTIFICACIÓ
En relació amb la postulació dels membres de la nostra comissió CAPI, i
davant dels darrers fets succeïts d'atac a la immersió lingüística, i a la
nostra llengua, com a dret d'usar-la i de conèixer-la i reconèixer-la,
proposo:
1Tal
com
expressa
l'Estatut
d'Autonomia,
a
Catalunya:
Art. 6. 1." La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català
és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua
normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. "
6.2. " El català és la llengua oficial de Catalunya. .....Els poders públics de
Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici
d'aquests
drets
i
el
compliment
d'aquest
deure.
6.5. La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia
d'aquest
territori
i
és
oficial
a
Catalunya,
també.
D'acord amb el que disposa l'article 32, sobre els DRETS i DEURES de
coneixement i ús de les llengües: no hi pot haver discriminació per
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l'ús

..."

De les competències en Educació, art. 131: ( permeteu-me dir-vos que en
Educació, la competència és exclusiva, això vol dir que la Generalitat, i
segons
l'article
110
de
l'EAC,
la
competència
exclusiva, té de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat
reglamentària i la funció executiva ) Per tant, en Educació:
2. correspon a la Generalitat, en matèria d'Ensenyament no universitari,
amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixin a
l'obtenció d'un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l'Estat i amb
relació als ensenyaments d'educació infantil, la competència exclusiva que
inclou:
a) la regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats
en la
programació
de l'ensenyament
en
el seu
territori
b) la determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació
infantil i la regulació dels centres en què s'imparteix aquest cicle, i també la
definició de les plantilles del professorat i de les titulacions i les
especialitzacions
de
la
resta
del
personal.
c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres
públics.
d) .... etc...i tot l’articulat que hi fa referència.
També s'ha de dir que hi ha aspectes de competència compartida, ... que
no
cal esmentar
Ja que amb tot el què he detallat, és suficient perquè, el conseller del
Departament d'Educació de la Generalitat, compleixi les atribucions que
li pertoquen davant de l'Estatut d'Autonomia, i la competència
exclusiva en educació infantil, i què no derivi en la direcció dels
centres, allò que és responsabilitat, del primer dirigent en educació

2/3

com és el conseller, dels continguts de primer cicle i la regulació dels
centres d'educació infantil.
Demanem, la rectificació al conseller d'Educació, i que assumeixi la
responsabilitat davant un retrocés a la immersió lingüística, i a ser
determinants en allò estipulat a les normes desenvolupades. I a no
acotar al cap davant ingerències de tribunals judicials, que no tenen
competència en la matèria que ens ocupa, ni en la potestat executiva
que és la del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, instem al Govern autonòmic de la Generalitat de
Catalunya, ha pronunciar-se davant la situació que s'ha produït d'atac
a la llengua de Catalunya, imposant el 25% de castellà a les escoles
d'arreu del territori, i que doni resposta als tribunals espanyols que no
són competents en la matèria
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