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escoles, aquestes despeses les assumeixen les entitats 
municipals, i en el cas dels instituts, les assumeix la Ge-
neralitat de Catalunya).

D’altra banda, el nou equip del Departament d’Ensenya-
ment considera bàsic analitzar el model dels instituts es-
cola i el seu impacte en el sistema educatiu, tant a nivell 
pedagògic, social, com econòmic ja que aquesta tipolo-
gia de centre haurà de conviure amb escoles on sols s’im-
partirà infantil i primària i amb instituts de secundària, 
que podran o no impartir batxillerat i/o cicles formatius.

Tenint en compte aquestes premisses, el Departament 
d’Ensenyament considera més prudent desplegar prè-
viament el model d’institut escola, tant pel que fa a la 
seva personalitat jurídica, com patrimonial, a banda de 
la seva organització.

Barcelona, 17 de juny de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-06084/09

Resposta del Govern
Reg. 14420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06084/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

Marc Sanglas i Alcantarilla

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
06084/09, 314-06085/09 i 314-06086/09 amb la infor-
mació facilitada per la Secretaria General de l’Esport del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 15 de juny de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En aquests moments la Secretaria General de l’Esport 
està estudiant el protocol d’intencions signat el passat 4 
d’octubre de 2010 entre l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC) i els Ajuntaments d’Am-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Agnès, de 
Sitges (Garraf)
Tram. 314-06077/09

Resposta del Govern
Reg. 14493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06077/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Actualment es redacta el projecte executiu per a la nova 
construcció de l’Escola Agnès, de Sitges, l’execució de 
les obres de la qual es durà a terme quan la disponibilitat 
pressupostària ho permeti.

Barcelona, 17 de juny de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de l’institut escola Gavà 
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06082/09

Resposta del Govern
Reg. 14494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06082/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació de l’institut escola Gavà Mar, a Gavà (Baix 
Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació, els institut escola són centres que, en-
tre d’altres ensenyaments de règim general, imparteixen 
educació primària i educació secundària, però mentre 
no es desplegui el Decret de règim jurídic dels centres 
educatius, no tenen definida la seva personalitat jurídica. 
En la mateixa línia, no està regulat l’aspecte patrimonial 
ni està resolt quina Administració i en quines condici-
ons s’ha de fer càrrec de les despeses de funcionament 
i manteniment del centre (actualment en el cas de les 


