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NOTA DE PREMSA 

 

La Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública (GAIP) sol·licita al 

Conseller d’Educació que sancioni per infracció molt greu a la seva Secretaria General per 

no atendre la petició de la AEB sobre els projectes lingüístics dels Centres educatius 

concertats. 

 

Només ha facilitat 116 projectes lingüístics dels més de 700 centres concertats que hi ha a 

Catalunya. 

 
La GAIP ha requerit en quatre ocasions al Departament d’Educació perquè lliuri a la 
Presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) els projectes lingüístics dels centres 
concertats i no ho ha fet. 

 
Al juliol de 2019, la AEB va sol·licitar al Departament còpia dels Projectes Lingüístics dels 
centres concertats (PLC) sustentats amb fons públics que ofereixen ensenyament en les 
etapes d'infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial. El Departament va 
respondre negativament a aquesta petició, al·legant que facilitar aquesta informació era “un 
treball de complexa elaboració” 

 
La denegació del dret d'accés als PLC va ser recorreguda davant la GAIP que a l'octubre de 
2019 va reconèixer el dret de la AEB i va concedir un termini de dos mesos 
al Departament perquè posés a la disposició de la reclamant els PLC. 

 
Expirats els dos mesos i després que la AEB denunciés no haver rebut cap comunicació, 
el Departament va demanar una ampliació del termini al que es va oposar la GAIP exigint-li 
que immediatament executés el requeriment (desembre de 2019) 

 
Al febrer de 2020, i després de dos nous advertiments d'aquest organisme, Educació va 
sol·licitar als centres concertats que pugessin a una plataforma virtual els PLC, sense establir 
cap data de venciment ni cap mecanisme per a supervisar la seva execució. El resultat és 
que, fins avui, només 116 dels més de 700 centres concertats, han lliurat a la AEB còpia de la 
seva PLC. 

 
A conseqüència de tot això la GAIP ha dictat una resolució censurant el comportament 
del Govern de la Generalitat i instant-li a obrir expedient sancionador a la Sra. Nuria Cuenca, 
actual Secretaria General d'Educació. Li correspon al Conseller d’Educació ordenar la 
incoació de l'expedient i donar compte de la tramitació a la GAIP.  

En la seva contundent resolució ha assenyalat que és la Secretaria General d’Educació, de la 
qual depèn la Direcció de centres privats i concertats, qui hauria d'haver recaptat i facilitat 
els PLC, establint i comunicant els terminis de lliurament als centres i assegurant que això es 
produís. Per contra, no ha actuat amb diligència i eficàcia, i ha incomplit amb el seu deure 
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com a administració pública de respectar el dret d'accés a la informació, vulnerant-lo 
reiteradament. 
 
L'obertura de l'expedient sancionador no evita el compliment de l'obligació de lliurar la 
informació, de manera que el Departament d’Educació ha tornat a ser requerit envers 
aquesta finalitat. 

 
La resolució de la GAIP que s'acompanya posa de manifest la gravetat del comportament del 
Departament d’Educació, per la qual cosa l'Assemblea per una Escola Bilingüe denúncia: 

-   L'actitud obstruccionista del Departament d’Educació que ha bloquejat 
deliberadament de manera reiterada i amb opacitat l'accés als projectes lingüístics 
dels centres concertats 
 

-  L'incompliment del deure de transparència amb els ciutadans i l'actitud rebel i 
desobedient, impròpia d'un organisme públic en democràcia, cap a la GAIP, 
l'organisme encarregat de fer efectiva la transparència en l'administració catalana 
 

 
Per tot això, sol·licita del Govern de la Generalitat que no eludeixi la seva responsabilitat, 
faciliti la informació i expedient i rellevi en el càrrec als responsables de l'ocorregut. 

 
Finalment, la AEB considera pertinent posar en relleu la transcendència que els projectes 
lingüístics tenen en el model educatiu català. De fet, l'estudi elaborat l'any 2019 de 2414 
projectes lingüístics dels centres educatius públics va revelar que en el 99,9% d'ells no es 
considerava al castellà com a llengua vehicular d'ensenyament, amb la consegüent exclusió 
il·legal de l'espanyol. 
El detall de l'estudi es pot analitzar en el següent enllaç: 
https://www.aebcatalunya.org/es/documentacion/documentos-aeb 

 
Lamentem, per tant, que el Departament intenti impedir completar l'estudi sobre la totalitat 
dels centres educatius de Catalunya (públics i concertats) i que sens dubte serviria per a 
conèixer la realitat lingüística de l'escola catalana. 

 
A Barcelona, a 29 de setembre de 2020. 

 

https://www.aebcatalunya.org/es/documentacion/documentos-aeb

