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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL Cs SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS 

RELACIONATS AMB EL TRASTRON DE L’ESPECTRE AUTISTA 

 

 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a  
 
1. Dotar als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil dels recursos necessaris per tal 

de poder garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb 
trastorns mentals, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista (d’ara en endavant TEA).  

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el 
seguiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint 

la periodicitat i augmentant la freqüència d’atencions, tant de la primera visita com de 
les posteriors.  

(transacció amb esmena 2 PSC)  
 
3. Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius i 

socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.  

4. Dotar als centres educatius ordinaris de personal amb formació específica en 
alumnes amb necessitats educatives especials associades al TEA, sempre que hi hagi 

alumnes matriculats diagnosticats amb TEA.  

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 
5. Proporcionar als docents i professionals de suport educatiu que ho vulguin, en 

especial als mestres d’educació especial i orientadors, formació específica i continuada 
a elecció dels interessats, d’entre l’oferta de formació ja existent a les entitats i 

institucions que s’ocupen d’aquestes qüestions, per treballar amb alumnes amb 
necessitats educatives especials associades al TEA i estendre el treball en xarxa com a 

promotor d’un context educatiu i comunitari ric en oportunitats d’aprenentatge per als 
alumnes en TEA. Un cop finalitzada aquesta formació, caldrà avaluar-ne el seu 
aprenentatge.  

(transacció amb esmena 2 PSC i 1 CUP)  
 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra (JxSí i 1 
de CSQP). 
 

6. Garantir, dins del sistema educatiu inclusiu i comunitari, l’existència de personal 
amb formació específica en alumnes amb necessitats educatives especials associades 

al TEA als menjadors escolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats diagnosticats 
amb TEA.  
(transacció amb esmena 4 JxSi)  
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7. Garantir, dins del sistema educatiu inclusiu i comunitari, l’existència de personal 
amb formació específica en alumnes amb necessitats educatives especials associades 

al TEA a les activitats extraescolars, així com també a les colònies, estades de cap de 
setmana o similars; organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi alumnes 

matriculats diagnosticats amb TEA.  
(transacció amb esmena 5 JxSi)  
 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

8. Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Programa 
signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals; 

activitats desti-nades a infants i joves que comptin amb personal amb formació 
específica en TEA.  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra (JxSí i 1 
de CSQP). 

 

9. Posar a disposició de les famílies que ho desitgin places de centre de dia i places de 

residència, que comptin amb serveis i personal especialitzat en TEA, per a aquells me-
nors que, a causa de la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis 

de salut, no puguin ser atesos en un centre escolar.  

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

10. Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades amb 
TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present Moció. 
Aquests pro-grames hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis:  

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.  

b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de reforç 
es-colar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organització de 

les tasques escolars i l’estudi.  

c. Serveis puntuals de “cangur”, per dur a terme determinades actuacions com ara 

trà-mits administratius o visites mèdiques ineludibles.  

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.  

e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin competèn-

cies bàsiques d’actuació.  
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Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra (JxSí i 1 
de CSQP). 

 

11. Impulsar i implementar les accions necessàries per al desplegament del programa 

de lluita contra l’estigma del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental 
i addiccions (Estratègia 2017-2019), com a mesures addicionals a la campanya 

instituci-onal d’informació i sensibilització sobre el TEA.  
(transacció amb esmena 8 JxSi)  
 

12. Implementar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present 
Moció, plans de convivència a les aules que tinguin en compte a tots els alumnes i les 

seves formes diverses de percebre, pensar i relacionar-se, en especial en aquells 
grups on convisquin amb nens diagnosticats amb TEA o amb altres trastorns mentals, 
per tal que puguin entendre els trastorns i evitar així possibles casos d’aïllament, 

rebuig o fins i tot situacions més greus com ara l’assetjament escolar.  
 

Així mateix, des del Pla d’Entorn, caldrà dur a terme sessions informatives i 
d’orientació educativa a les famílies amb fills amb TEA.  

(transacció amb esmena 9 JxSi i 4 PSC)  
 
13. Prendre com a model experiències com la introducció en els programes infantils 

d’un personatge amb TEA perquè els nens coneguin més bé aquests trastorns, els 
assimilin i els vegin amb normalitat. (En aquest sentit, un bon exemple seria la 

marioneta Júlia dins del programa televisiu d’animació “Barrio Sésamo”.)  
 
14. Millorar el suport a la inserció laboral en el mercat ordinari de les persones amb 

tras-torn mental, en el termini de set mesos des de l’aprovació de la present Moció, 
amb les següents mesures:  

 
a. Increment de la dotació pressupostària destinada a la inserció a la empresa 
ordinària.  

b. Realitzar una detecció de necessitats amb les entitats beneficiàries dels programes 
de Garantia Juvenil per dissenyar actuacions i mesures concretes que permetin 

millorar la intervenció amb els joves amb trastorn mental i que afavoreixin la seva 
ocupabilitat. Fomentar que a les convocatòries de Garantia Juvenil es treballi la 
sensibilització a l'em-presa ordinària i facilitar la figura d'educadors i educadores de 

suport que acompanyin als joves durant els primers mesos de contracte a les 
empreses, per facilitar la incorpo-ració i el manteniment del lloc de treball.  

 
c. Coordinar les entitats beneficiàries del Programa de garantia juvenil i els dispositius 
d'àmbit sanitari especialitzats en trastorn mental.  

(esmena 10 de JxSi, d’addició)  
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15. Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present Moció, 
d’acord amb les entitats del sector i les disponibilitats pressupostàries el nombre de 

pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar la seva autonomia.  
(esmena 11 de JxSi, d’addició)  

 
16. Elaborar uns articles específics per a l'alumnat amb TEA en el protocol de bullying 
i abusos sexuals.  

(esmena 5 de CSQP, d’addició)  
 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

 
17. Posar en marxa, en el termini de tres mesos des de l’aprovació de la present 
Moció, una línia específica de subvenció a entitats de caràcter local i comarcal del 

tercer sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.  
(esmena 5 del PSC, d’addició) 

 
Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC, PPC i CUP), 60 en contra (JxSí) i 10 
abstencions (CSQP) 

  
18. Revisar l'aplicació dels criteris d'escola inclusiva en els casos de nens i nenes amb 

TEA en els que apareix una impossibilitat de continuar en centres ordinaris.  
(esmena 3 de CUP, d’addició)  
 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra (JxSí i 1 
de CSQP). 

 
 

19. Garantir els recursos de les escoles especials per tal que puguin acollir aquells 
nens i nenes diagnosticats amb TEA que, donada la severitat del seu trastorn, no 
puguin seguir una escolarització ordinària.  

(esmena 4 de CUP, d’addició) 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 


