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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 24857, 24859, 24863, 24864, 24865, 24866 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 19.12.2018

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 24857)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre la protecció de la infància (tram. 255-00005/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Polítiques d’infància i família
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar fins a un 1,4% del PIB català la inversió en polítiques d’infància 

al pressupost de la Generalitat de Catalunya del 2019 i fins a un 2,4% del PIB per a 
l’exercici 2020, amb l’objectiu de passar del 0,8% del PIB que es destina actualment 
a la mitjana europea l’any 2020.

2. Presentar, en un termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, el re-
glament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència.

3. Recuperar la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, que no es reuneix 
des de l’any 2016.

4. Presentar, durant el primer trimestre del 2019, el nou Pla d’atenció integral a 
la infància i l’adolescència 2019-2022, atès que l’actual pla ja s’ha exhaurit. El Pla 
està establert per l’article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència, per donar compliment a l’Annex 2 del Pacte per a la Infància.

5. Elaborar, durant el primer trimestre del 2019, un mapa de recursos per a l’aten-
ció integral a la infància i l’adolescència.

6. Presentar, durant el primer semestre del 2019, un informe sobre la situació de 
la infància a Catalunya, amb dades actualitzades, seguint els criteris del Comitè de 
Drets de l’Infant, i a partir d’un sistema d’indicadors consensuats amb les entitats 
socials que treballen en l’àmbit de la infància.

7. Equiparar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, totes 
les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contempla el Govern per 
a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies monoparentals: això inclou be-
neficis fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l’expe-
dició de documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns 
culturals, entre d’altres.

Proposta de resolució 2. Sistema de protecció a la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la reforma del model d’atenció a la infància i l’adolescència a Cata-

lunya en relació als nous desafiaments i necessitats, potenciant la prevenció, l’aco-
lliment i l’acompanyament a les famílies per minimitzar el nombre de infants que 
es troben sota tutela i garantir que el major nombre d’ells pugui tornar al seu entorn 
familiar.



4

 GP PSC-Units (reg. 24857)

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

2. Aprovar, en el termini de tres mesos, el projecte de decret de desplegament del 
procediment i les mesures de protecció dels infants i els adolescents en situació de 
risc, desemparament o guarda protectora, que emana de la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

3. Reforçar amb més professionals i pressupost els CRAE en què es detecti un 
increment de la conflictivitat, tant pel que fa al nombre de professionals com pel que 
fa a la millora de les condicions d’atenció, de les infraestructures i de les mesures 
de seguretat.

4. Executar, amb caràcter immediat, les mesures adequades de protecció i plani-
ficació dels recursos per tal de reduir al màxim el temps d’espera dels infants i els 
adolescents que viuen en un centre d’acollida i s’han de traslladar a un centre resi-
dencial d’acció educativa, i el dels infants i els adolescents en situació de maltrac-
tament que viuen al domicili familiar i esperen una plaça en un centre d’acollida.

5. Complir els acords adoptats a la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre el sistema de protecció a la infància, en el sentit d’elaborar, en el termini de qua-
tre mesos, un protocol d’actuació perquè els equips d’atenció a la infància i l’adoles-
cència (EAIA) el facin servir per a fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest 
protocol hi ha de constar: 

a. la història familiar; 
b. la derivació i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària; 
c. el nombre d’entrevistes fetes; 
d. les persones a qui s’ha entrevistat, amb la data de les entrevistes; 
e. l’avaluació a partir d’una eina de cribratge consensuada, amb la determinació 

d’altres eines que es poden fer servir i evitant la utilització de tècniques en situació 
artificial; 

f. l’opinió de l’infant o jove; 
g. els motius del desemparament i si existeix família extensa que se’n faci càrrec; 
h. els factors de risc i les proves aportades, llevat dels casos que exigeixin ce-

leritat; 
i. la proposta d’actuació, i, en els casos de desemparament, el règim de vistes.
6. Garantir, en tots els casos, davant d’una retirada de l’infant o jove del seu nu-

cli familiar, que l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència faciliti a la família 
un document intel·ligible i clarificador en què s’exposen totes les vies existents, tant 
en l’àmbit administratiu com judicial, a les quals la família pot recórrer, tant per a 
exercir la seva defensa com per a recuperar el menor.

7. Assegurar que, en les reunions entre la família i la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, es permet l’assistència d’un advocat que representi la 
família, si aquesta ho demana.

8. Desenvolupar mesures alternatives per als joves que no tenen els CRAE com 
un recurs per a la millora de llurs condicions de vida.

9. Reobrir el centre de Til·lers i reorganitzar el centre de Montilivi per tal de des-
congestionar els diferents centres de justícia juvenil.

10. Adequar les instal·lacions de tots els centres de justícia juvenil, fent les refor-
mes que siguin convenients, per garantir que aquests siguin adequats per la inter-
venció que s’ha de fer als i a les joves.

11. Estudiar el fet de traslladar al centre de Til·lers a les noies internes que ac-
tualment hi ha a Can Llupià, atenent que aquest últim centre està a Barcelona, i que 
les noies són les que més sortides fan. Per tant, el seu trasllat a Til·lers, Mollet, els hi 
suposarà un canvi de vida i una complicació a l’hora de realitzar les seves activitats 
fora del centre.

12. Aplicar els mecanismes que regula la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en cas d’incompliment dels deures 
de convivència als centres.
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13. Reforçar la dotació econòmica suficient perquè l’acolliment familiar sigui la 
mesura principal d’atenció a la infància en situació de desemparament, per tal de 
reduir la institucionalització garantint que hi hagi un pla ambiciós tant per localitzar 
les famílies més adequades com per proporcionar-los el acompanyament i assesso-
rament necessari.

Proposta de resolució 3. Infància vulnerable
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear, en el termini de sis mesos, una figura equivalent a la de l’Alt Comissio-

nat per la lluita contra la pobresa infantil, un acord aprovat en la Resolució 90/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, perquè es faci 
efectiu l’objectiu de convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de to-
tes les polítiques públiques i lluitar així de manera eficaç contra la pobresa infantil.

2. Posar en marxa un pla de xoc per reduir el 50% de la llista d’espera actual per 
accedir a un habitatge social mitjançant la mesa d’urgència habitacional, prioritzant 
aquelles famílies amb alta situació d’exclusió social i amb infants a càrrec.

3. Recuperar el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents, de juliol de 2013, entre els Departaments de 
Benestar Social i Família i d’Ensenyament, recuperant així el recompte de menors 
amb mancances alimentàries que el Govern va deixar de comptabilitzar l’any 2017.

4. Garantir que l’atenció a infants i joves víctimes de violència masclista pugui 
garantir-se a tot el territori de Catalunya sense que es produeixin desigualtats ter-
ritorials.

5. Establir una nova prestació econòmica a infants i joves menors de 23 anys que 
hagin estat víctimes de violència masclista. L’objecte d’aquesta prestació ha de ser 
garantir els recursos econòmics que assegurin una formació acadèmica continuada, 
afavoreixin la seva socialització i garanteixin els tractaments psicosocials que s’ha-
gin pogut derivar de la situació viscuda.

6. Garantir recursos residencials normalitzadors a les famílies amb infants a 
càrrec i evitar que siguin ateses en pensions, centres d’acollida municipals o altres 
recursos residencials d’estada limitada, especialment quan aquesta estada no és cur-
ta en el temps.

7. Facilitar als infants immigrants i d’ètnia gitana tota la informació relacionada 
amb les prestacions econòmiques i de serveis existents amb l’objectiu de reduir la 
seva situació d’especial vulnerabilitat.

Proposta de resolució 4. Professionals que treballen amb la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya i dels sindicats representatius en el grup de treball que, establert en el 
marc de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, elabora el pro-
tocol per a garantir les condicions laborals dels professionals que treballen en l’àm-
bit dels centres residencials d’acció educativa (CRAE).

2. Establir, en el termini de sis mesos, la reducció de les hores d’atenció directa 
a infants i joves prestades per professionals del sistema de protecció a la infància i 
de justícia juvenil, de més de cinquanta-cinc anys, la contractació de nous professio-
nals titulats per a cobrir aquestes hores i el desenvolupament d’una segona activitat 
per a aquest col·lectiu.

3. Mantenir les plantilles d’educadors, i altres professionals, dels centres de jus-
tícia juvenil suficientment dotades per donar el servei necessari als joves interns i a 
les joves internes, perquè el seu pas pel centre signifiqui realment una oportunitat 
de trobar les eines necessàries per gestionar la seva vida.

4. Proveir d’una manera immediata totes les substitucions de professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, dels centres residencials d’educació intensiva 
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i dels centres d’acolliment, de manera que s’asseguri la cobertura total dels profes-
sionals en cada torn.

5. Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits dels 
i les educadores socials interines que porten ocupant la mateixa plaça des de fa un 
mínim de 3 anys amb una valoració positiva, i sense la possibilitat d’haver-la conso-
lidat degut a la no convocatòria d’oposicions durant aquest temps.

6. Establir fórmules que permetin la mobilitat dels professionals entre els cen-
tres.

Proposta de resolució 5. Garantir el dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’aplicació del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu, habilitant els recursos humans i materials 
suficients perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE), rebi una educació de qualitat, i compti amb un nombre d’hores 
d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es, etc.), 
adequades per atendre adequadament cada necessitat educativa.

2. Donar compliment als acords de la Moció 19/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu, per reduir la bretxa educativa 
i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, i assegurar el dret a la participació a 
les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres públics i concertats a 
l’alumnat, tal com preveu la LEC, i la no-exclusió per raons econòmiques, territo-
rials, socials, culturals o de capacitat, habilitant els recursos necessaris en el pro-
per exercici pressupostari, per incrementar els ajuts i beques atorgades per fomen-
tar l’accés de l’alumnat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu en igualtat 
d’oportunitats.

3. Garantir que el conjunt de serveis educatius, incloent els que no formen part 
de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis d’acollida, activitats de lleure, co-
lònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius i estiguin dotats de personal 
educador qualificat necessari per garantir l’accés i donar una atenció adequada a 
l’alumnat amb NEE, sense discriminacions de cap tipus, amb l’establiment de ràtios 
específiques.

4. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, 
un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels 
joves.

5. Incorporar en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents, el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràc-
ter universal no obligatori, que cal integrar en el projecte educatiu, en els ensenya-
ments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

6. Recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el sosteniment 
del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les 
escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per 
plaça i any, i comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros  
per plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

7. Acordar amb els ajuntaments un calendari de restitució de les partides desti-
nades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les 
diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

8. Incrementar els recursos destinats a la FP per ampliar-ne la oferta pública, tot 
garantint la gratuïtat, així com per augmentar la dotació de professionals per tal de 
reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i 
millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat.
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9. Elaborar un pla de xoc d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut en 
el cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge del català i el doti amb 
recursos econòmics suficients.

10. Incorporar, durant el curs 2019-2020, dins dels equips docents dels centres 
de primària i secundària públics i concertats de Catalunya, un educador social que 
realitzi les tasques d’acompanyament als infants i adolescents, vetlli pel compliment 
dels protocols d’abús sexual o assetjament escolar i esdevingui un/a referent clar per 
als serveis socials comunitaris dins de l’escola.

11. Dotar un fons econòmic adreçat a les escoles i instituts de Catalunya sufra-
gats amb fons públics perquè puguin garantir la igualtat d’oportunitats educatives 
del alumnat en sortides educatives dins i fóra de l’horari escolar.

12. Restablir la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, material 
didàctic, i informàtic per l’alumnat, i garantir el programa de reutilització de llibres 
de text a les escoles i instituts de Catalunya que s’hi vulguin acollir mitjançant la 
dotació d’un fons econòmic suficient.

Proposta de resolució 6. Salut i addicions
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear un Programa Interdepartamental, amb Educació, Salut, i Treball, Afers 

Socials i Famílies per evitar que les condicions sòcio-econòmiques dels progenitors 
no impliqui una infància amb mala salut. Abordant les necessitats sòcio-educatives 
i una atenció preferent en Salut.

2. Establir un abordatge específic, dins del Programa esmentat, en l’àmbit de la 
Salut Mental Infantil, ja que és el que presenta més gradient socioeconòmic, que 
permeti disminuir la taxa de consum de psicofàrmacs i d’hospitalització en menors 
de 15 anys.

3. Garantir que tot infant de 0 a 14 anys tingui un pediatre (metge especialista en 
pediatria) i un professional d’infermeria assignats dins de l’EAP que li correspon.

4. Assegurar que en els EAP es garanteixi una ràtio de 1.200 infants (fins a 14 
anys) per pediatre i 1.500 habitants (població general) per professional d’infermeria, 
ajustats segons l’estructura d’edats.

5. Obri una línia d’ajuts per a les famílies que han de romandre estades supe-
riors a un mes fóra del domicili familiar per raons mèdiques dels seus fills o filles 
menors d’edat.

6. Recuperar el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents.

7. Establir un programa específic per combatre l’obesitat infantil, que estableixi 
l’aplicació de perfils nutricionals propis, d’acord amb les formules que finalment es-
tableixi la Comissió Europea

8. Promoure en l’àmbit educatiu programes de promoció de la Salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable.

9. Establir que les guies alimentàries d’us en els centres educatius sigui les que 
s’elaborin des dels Departaments d’Educació i Salut en col·laboració amb les Socie-
tats Pediàtriques i Nutricionals. I que en cap cas siguin les promogudes per empre-
ses alimentàries.

10. Incorporar l’addició al joc i a les noves tecnologies en el Pla de drogues de 
la Generalitat de Catalunya, atenent que el 24% dels joves entre 15 i 22 anys té pro-
blemes d’addicció.

11. Limitar l’elaboració de loteries públiques que tinguin un alt potencial addic-
tiu per la seva immediatesa, com ara el «loto ràpid».

12. Elaborar un Pla d’Inspeccions per evitar la venda de loteries publiques en es-
pais freqüentats habitualment per menors (forns /venda de xuxes, etc.).
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Proposta de resolució 7. Assetjament i abús sexual
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la creació d’organismes similars a les Cases dels Infants (model Bar-

nahus) que existeixen a Islàndia i Suècia que reuneixen sota un mateix lloc tots els 
departaments que intervenen en un cas d’abús sexual per evitar que els infants ha-
gin de repetir la seva història diverses vegades i que a més estiguin en un entorn 
confortable que eviti la revictimització. Aquests equips multidisciplinars han d’estar 
distribuïts pel territori per facilitar que tots els infants afectats puguin accedir amb 
facilitat.

2. Disposar d’un sistema d’informació centralitzat de violències sexuals que ha 
de recollir els casos que passin per tots els equips multidisciplinaris integrals, sem-
pre sota la supervisió i aprovació explícita del Comitè Ètic d’Investigació Clínica 
(CEIC), que ha de garantir criteris de privacitat i confidencialitat.

3. Garantir el compliment obligatori dels protocols que existeixen actualment 
sobre l’abús sexual infantil.

4. Destinar els recursos necessaris per garantir una atenció especialitzada en 
abusos sexuals a la infància i una coordinació efectiva entre els jutjats i el sistema 
de protecció per donar una atenció integral als infants que han patit abús sexual.

5. Impulsar l’elaboració d’una llei sobre les violències contra la infància en la lí-
nia que prepara el govern de l’Estat.

6. Convocar, amb caràcter bimestral, el Comitè de Seguiment dels Protocols 
d’Abusos Sexuals a Menors, i donar compte semestralment del seu treball a la Co-
missió d’Infància del Parlament de Catalunya.

7. Revisar i actualitzar el protocol per prevenir i abordar els assetjaments i abu-
sos sexuals a les escoles i instituts de Catalunya i elabori un programa de formació 
adreçat a la comunitat educativa i equips d’educadors/es en el lleure per a la preven-
ció i abordatge d’aquesta problemàtica a les aules i als centres de lleure educatiu i el 
doti econòmicament per a la seva implementació.

8. Complir obligatòriament a tots els centres educatius públics, concertats i pri-
vats de Catalunya el Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetja-
ment i el ciberassetjament entre iguals.

9. Portar a terme, durant el primer semestre de 2019, una acció formativa sobre 
el contingut, les responsabilitats, la detecció i la intervenció en situacions d’assetja-
ment escolar destinada al personal docent de tots els centres educatius públics, pri-
vats i concertats.

10. Establir les sancions pertinents que es poden despendre d’una manca d’acció 
i del no compliment total o parcial per part del dels agents implicats del protocol 
Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre 
iguals.

11. Impulsar als mitjans de comunicació de la CCMA campanyes de sensibilit-
zació, ajuda a la detecció i de suport a l’alumnat assetjat que ajudin a incrementar el 
coneixement d’aquestes pràctiques i combatre-les.

12. Implantar a les escoles catalanes, durant el curs 2019-2020, el projecte 
KIVA per reduir el número de casos d’assetjament escolar mitjançant tres vies: 

a. la formació del personal docent amb estratègies, metodologies i eines d’inter-
venció; 

b. ajudant als infants a reconèixer les situacions d’assetjament amb tècniques pe-
dagògiques d’aïllament de l’assetjador/a; 

c. oferint als pares informació sobre l’assetjament establint millores en la comu-
nicació entre l’escola-fill/a– i pares/mares.
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Proposta de resolució 8. Desenvolupament cognitiu i discapacitat 
infantil
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un Pla de Xoc per al desenvolupament i la salut mental en la infància 

2019-2022 amb l’objectiu d’acabar amb les llistes d’espera per accedir a una plaça 
d’un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) o a un Centre 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). Aquest Pla haurà de contemplar un in-
crement en el nombre de professionals i en el número de visites d’aquells infants que 
requereixin d’especial atenció.

2. Establir uns criteris compartits formulats a partir dels diferents equips d’as-
sessorament i orientació psicopedagògica, que permeti detectar, avaluar i intervenir 
de forma coordinada en els casos d’infants amb trastorns específics dels llenguatge. 
Aquests criteris haurien de ser la base per posar en marxa, durant el curs 2019-2020 
un Protocol de detecció i actuació del trastorn específic del llenguatge.

3. Incrementar en un 20% durant el curs 2019-2020 el nombre de professionals 
dels centres educatius dedicats a l’atenció d’infants amb necessitats educatives espe-
cials i de suport logopèdic.

4. Incloure en la Cartera de Serveis Socials els serveis residencials temporals ti-
pus respir per a persones amb discapacitat menors de divuit anys, amb trastorn de 
conducta associat o sense, tenint en compte l’especificitat de l’edat i també les ne-
cessitats que comporta el trastorn de conducta associat a la discapacitat de l’infant 
o adolescent.

5. Escurçar els terminis administratius que necessaris per facilitar un certificat 
de discapacitat en un màxim de dos mesos des del moment de la seva sol·licitud.

6. Garantir que, a l’inici del curs 2019-2020, tots els alumnes sords signants a 
Catalunya disposin d’un intèrpret de signes durant totes les hores lectives.

7. Crear, durant l’any 2019, nous centres d’escolaritat bilingüe a Tarragona, Llei-
da i Girona.

8. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 
Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dotar-la econòmica-
ment.

Proposta de resolució 9. Cultura, lleure, oci i mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer gratuïta, en el termini de 4 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta, 

l’entrada als equipaments culturals propietat o participats per la Generalitat de Ca-
talunya de tots els infants i joves menors de 16 anys.

2. Crear una agenda d’activitats d’oci i educatives per a infants i joves que agluti-
ni tota l’oferta de què ja disposen els ens locals, entitats socials, i la iniciativa priva-
da amb aquella que ofereix la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar al 
conjunt d’infants, joves i famílies un recurs general d’aquelles activitats que poden 
fer-se arreu del territori.

3. Regular per decret, en el termini d’un any, les condicions de seguretat dels 
parcs infantils, els parcs d’aventura, les atraccions mecàniques i els espais o establi-
ments de lleure sense oferta de pernoctació adreçats a infants i adolescents.

4. Eliminar la publicitat del joc on-line en franges horàries protegides als mit-
jans de comunicació públics de Catalunya i en general recomanar al Consell de la 
CCMA que la televisió publica no difongui publicitat que inciti al joc. Tanmateix, 
eliminar aquest tipus de publicitat dels webs vinculats a aquests mitjans de comu-
nicació.

5. Eliminar la publicitat de begudes i aliments insans dirigits al públic infantil 
dins les franges horàries protegides als mitjans de comunicació públics de Catalu-
nya, tot garantint que la població infantil únicament pugui veure’s exposada a publi-
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citat d’aliments i begudes saludables. Tanmateix, eliminar aquest tipus de publicitat 
dels webs vinculats a aquests mitjans de comunicació.

Proposta de resolució 10. Arribada de menors estrangers no 
acompanyats 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un pla de xoc pels menors estrangers no acompanyats amb dotació 

econòmica i recursos suficients per donar una correcta resposta i ajustada al dret per 
l’acolliment, acompanyament, suport i, en els casos que sigui possible i aconsellable, 
el retorn a les seves famílies.

2. Incrementar 1000 noves places de CRAE’s durant l’any 2019.
3. Incrementar 500 noves places de CREI durant l’any 2019.
4. Descentralitzar l’actual Taula d’atenció integral dels menors sense referents 

familiars que coordina l’atenció i les polítiques del Govern en aquesta matèria, per 
fer-la a nivell comarcal, on hi puguin ser presents els ajuntaments, cos de Mossos 
d’Esquadra, representants de la DGAIA i els Serveis Socials, poder concretar la 
detecció, valoració i actuació en cadascun dels territoris que tinguin presència de 
menors no acompanyats.

5. Comunicar als alcaldes i alcaldesses de Catalunya, com a mínim amb una set-
mana d’antelació, la derivació de Menors Estrangers No Acompanyats a centres de 
primera acollida i/o residencials que es trobin dins del seu terme municipal.

6. Establir nous models d’acollida en coordinació amb el Govern de l’Estat, els 
ens locals i les altres Comunitats Autònomes que permeti fer front a l’arribada de 
nous fluxos migratoris però també de perfils de menors diferents als que està ara 
atenia el nostre sistema de protecció a la infància.

7. Crear la figura d’un referent o assessor individual que asseguri i faciliti l’aco-
llida de menors i els faciliti el seu projecte migratori i acompanyament així com 
l’accés als serveis i l’assessoria jurídica de la qual puguin ser beneficiaris.

8. Recuperar el programa Catalunya - Marroc, per tal de facilitar la identificació 
d’aquests menors, alleugerir el tràmit de la documentació necessària, i vehicular el 
retorn amb les seves famílies als infants i joves quan s’estimi oportú.

9. Abordar l’arribada de menors estrangers no acompanyats des de la perspecti-
va de la infància fent prevaler els drets que tenen pel fet de ser infants per sobre la 
gestió d’estrangeria.

10. Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per a 
aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als menors estrangers no acom-
panyats que compleixen la majoria d’edat sota tutela de la Generalitat.

11. Tramitar el permís de residència al mateix temps que s’inicia la tutela per 
part de la DGAIA i proporcionar un permís de treball independentment de si hi ha 
una oferta laboral amb l’objectiu d’igualar les opcions d’inserció respecte a la resta 
de joves.

12. Elaborar un pla d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut en el 
cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge de les llengües oficials a 
Catalunya i dotació pressupostària suficient.

13. Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada als 
menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir una formació 
especialitzada als professionals que tracten amb els menors estrangers no acompa-
nyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic 
d’éssers humans.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 24859)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la protecció de la infància (tram. 
255-00005/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Enfortiment de les polítiques d’infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar una estratègia integral de les polítiques d’infància que situï els infants 

al centre de l’acció del Govern, incorporant en les polítiques dels diferents departa-
ments la perspectiva dels infants amb l’objectiu de millorar el present i el futur dels 
infants a Catalunya.

2. Desplegar de forma total i efectiva la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

3. Impulsar, amb la participació d’agents socials, educatius, sanitaris i adminis-
tració local, l’aprovació d’un Pacte de protecció de la Infància i l’Adolescència que 
promogui i divulgui els drets de l’infant, que estableixi un marc social favorable a 
l’educació en valors, fomenti la prevenció i eviti les situacions de risc i que permeti 
la plena integració dels nens discapacitats a la societat.

4. Fer possible l’enfortiment de les polítiques d’infància amb l’augment al pressu-
post de la Generalitat per l’any 2019 la inversió social en infància i en famílies per a 
situar-la, com a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.

Proposta de resolució 2. Política integral de lluita contra la pobresa 
infantil
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Eliminar la consideració del risc social greu com a requisit determinant a efec-

tes pràctics per ser beneficiari d’ajut de menjador escolar del 100% i estipular altres 
criteris que permetin ampliar la cobertura d’aquests ajuts totals a situacions de risc 
social i exclusió econòmica del servei de menjador escolar i que tenen una especial 
necessitat, d’acord amb criteris objectius valorats pels serveis socials.

2. Dissenyar juntament amb la resta d’administracions públiques, agents socials 
i tercer sector plans integrals contra la pobresa infantil amb l’objectiu de donar res-
postes compartides, més eficaces i globals, a les necessitats dels infants que es tro-
ben en situació de pobresa.

3. Incorporar en el desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la ren-
da garantida de ciutadania una previsió específica respecte dels joves extutelats per 
l’Administració, a l’efecte que puguin accedir a la renda garantida de ciutadania als 
divuit anys o als vint-i-un en cas que percebin la prestació per extutelats que preveu 
la Llei 13/2006.

Proposta de resolució 3. Suport a les famílies amb infants a càrrec
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir una prestació per a fill a càrrec de caràcter universal, on l’infant sigui 

el titular de l’ajut i que cobreixi els mínims essencials per a gaudir d’un nivell de 
vida adequat. Aquesta prestació serà major en el supòsit de famílies monoparentals 
o nombroses.

2. Crear un import complementari per raó de discapacitat per als infants acollits 
en família extensa que s’equipari al complement que reben les famílies alienes per 
l’acolliment d’un infant tutelat discapacitat.
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3. Garantir, una dotació pressupostària suficient per l’any 2019, la gratuïtat dels 
llibres de text durant l’educació obligatòria per a les famílies amb rentes baixes.

4. Incrementar la deducció al tram autonòmic de l’IRPF en concepte de naixe-
ment, adopció o acollida de menors.

5. Suprimir el cost d’emissió de trenta-cinc euros de la targeta de transport T-16 
fent-la d’aquesta manera en totalment gratuïta per a les famílies que gaudeixen dels 
beneficis d’aquest abonament de transport.

Proposta de resolució 4. Cap a la universalitat de l’educació 0-3 anys
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle de l’educació in-

fantil com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a ga-
rantir la igualtat d’oportunitats dels infants, i com a eina per a impulsar la igualtat 
de gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les 
diverses dimensions vitals.

2. Recuperar en els pressupostos de Generalitat per l’any 2019 la partida pressu-
postària per al funcionament de les llars d’infants municipals amb una dotació de 
50 milions d’euros, amb l’objectiu de subvencionar la creació, consolidació i soste-
niment de les places per a nens de zero a tres anys, en Escoles Bressol de titularitat 
municipal.

3. Presentar, durant el primer semestre del 2019, un pla director per a redreçar 
el primer cicle de l’educació infantil a Catalunya. Aquest pla ha d’estar basat en el 
diàleg amb el sector i amb les institucions implicades, i ha de permetre superar les 
greus deficiències pressupostàries dels darrers anys, per a assegurar la qualitat i ga-
rantir l’accés universal de totes les famílies al sistema de llars d’infants.

4. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.
5. Aprovar un nou mapa de llars d’infants 2019-2023 que inclogui la creació de 

100.000 places d’educació 0-3 anys de cobertura pública.

Proposta de resolució 5. Millora de l’ensenyament públic
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar anualment la despesa pública en educació de tal forma que l’any 

2021 la inversió educativa de la Generalitat assoleixi el 6% del PIB donant compli-
ment a la Llei d’educació de Catalunya.

2. Planificar la supressió dels més de 1000 barracots existents a Catalunya que 
funcionen com aulari als centres educatius sostinguts amb fons públics, de tal for-
ma que, l’any 2022 tots aquests elements s’hagin substituït per una infraestructura 
permanent i convenientment equipada.

3. Adoptar les mesures tècniques i de personal necessàries per adaptar els con-
tinguts dels àmbits de l’educació física que componen les competències bàsiques a 
les necessitats concretes dels infants i adolescents amb necessitats educatives espe-
cials.

4. Garantir la previsió de classes d’educació física/psicomotricitat per als infants 
escolaritzats en centres d’educació especial.

5. Garantir l’efectivitat del dret de tots els infants amb discapacitat a treballar, 
al centre escolar, la seva capacitació en habilitats relacionades amb la mobilitat i la 
psicomotricitat, des de la fisioteràpia i/o gimnàstica adaptada, amb el suport perso-
nal adequat, d’acord amb les necessitats de cada infant.

6. Preveure mecanismes per garantir que es fa una diagnosi precoç i oficial des 
de l’àmbit públic en tots els casos, tant des de l’àmbit sanitari com educatiu, i de 
manera coordinada, d’acord amb criteris contrastats científicament, i extensivament 
a tota la població infantil.

7. Implementar els recursos necessaris per oferir una resposta primerenca a 
aquestes necessitats, que facilitaria la intervenció amb aquest alumnat, i en previn-
dria el fracàs escolar i en garantiria la continuïtat en el sistema educatiu.



13 

 SP PPC (reg. 24859)

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

Proposta de resolució 6. Erradicació de la violència infantil
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la prevenció, la detecció de signes de patiment d’infants i adolescents 

exposats a violència familiar, l’atenció, el tractament i la recuperació psicològica 
dels efectes que provoca en els infants l’exposició a aquests violència.

2. Elaborar protocols d’intervenció integral específics per a millorar l’atenció 
sanitària d’infants i adolescents víctimes de violència familiar, incrementant els re-
cursos en salut mental per atendre els infants i adolescents víctimes de violència 
masclista.

3. Millorar els procediments d’escolta dels infants i adolescents que pateixen si-
tuacions de violència familiar que ajudin a valorar, cas per cas, si hi ha signes de 
patiment psicològic i emocional, per poder adoptar les mesures necessàries per a 
garantir l’interès superior dels infants.

4. Augmentar la coordinació, el treball en xarxa i l’assessorament especialitzat 
per poder interpretar la informació i els signes que es desprenen de l’escolta directa 
i indirecta dels infants i adolescents en situacions de violència familiar.

5. Crear el servei d’atenció especialitzada per als infants i adolescents víctimes 
d’abús sexual que preveu Llei de Drets i Oportunitats d’Infants i Adolescents.

Proposta de resolució 7. Solucionar la problemàtica dels infants 
estrangers immigrats no acompanyats
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar la Llei de Drets i Oportunitats d’Infants i Adolescents en relació a 

l’atenció dels infants migrants sense referents familiars, a fi d’incorporar-hi les mà-
ximes garanties de protecció per a aquests infants, també en cas de presumpció de 
minoria d’edat.

2. Planificar, d’acord amb la situació actual, la creació de nova places en les con-
dicions adequades de qualitat necessàries per atendre l’arribada d’infants migrants 
sense referents familiars.

3. Incrementar les places en centres residencials d’educació intensiva, de centres 
terapèutics i de pisos assistits per a joves que facin possible aplicar les mesures de 
protecció més adequades per als infants estrangers immigrats no acompanyats (i per 
a la resta d’infants que tinguin aquestes necessitats).

4. Elaborar un mapa de recursos i serveis al territori que poden actuar en el pro-
cés d’atenció i acollida dels infants estrangers no acompanyats.

5. Incrementar les estratègies d’acompanyament a l’escolaritat dels infants es-
trangers immigrats no acompanyats, per millorar els resultats d’aquests infants en 
la finalització dels ensenyaments obligatoris i per promoure’n la permanència al sis-
tema educatiu.

6. Garantir l’escolarització dels infants migrants no acompanyats en edat d’esco-
larització obligatòria, encara que aquesta edat sigui propera als setze anys.

7. Garantir l’atenció dels adolescents migrants no acompanyats que presenten 
problemes d’addicció a substàncies tòxiques en serveis especialitzats, per promoure 
la seva deshabituació i desintoxicació.

8. Incrementar la vigilància als centres d’acollida dels menors estrangers immi-
grats no acompanyats per garantir la seguretat dels professionals que hi treballen 
així com de l’entorn urbà on s’ubica el centre.

Proposta de resolució 8. Aposta per al no-adoctrinament
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a garantir el pluralisme 

a les escoles catalanes i treballar per evitar l’adoctrinament a les aules. En aquest 
sentit, s’insta el Govern a: 

1. Fer de l’escola un espai de pluralitat que aculli l’alumnat en la seva diversitat.
2. Promoure que als centres s’eviten manipulacions ideològiques o propagandís-

tiques.
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3. Garantir que les aturades amb contingut reivindicatiu i partidari es puguin fer 
sempre que es garanteixi la voluntarietat de l’alumnat de participar-hi, i sempre que 
l’alumnat participant tingui, per edat, el dret a no assistir a classe.

4. Garantir la voluntarietat en la participació en actes reivindicatius als centres i 
evitar l’estigmatització i l’assenyalament de l’alumnat que no en prengui part.

5. Evitar als centres educatius mostrar símbols o signes identificatius amb les di-
ferents opcions partidistes, del signe que siguin.

6. Instar a les direccions dels centres la retirada de símbols partidistes exhibits 
al centre.

7. Garantir que l’elaboració i l’adopció dels llibres de text recaigui en la comu-
nitat educativa d’acord amb criteris pedagògics i no polítics, tot mantenint el rigor 
científic i didàctic, sense que aquesta tasca es vegi afectada o interferida per dispu-
tes de caràcter partidista.

8. Supervisar el contingut dels llibres de text per garantir-ne el rigor científic i 
l’adequació a les previsions recollides en els plans d’estudi establerts en l’ordena-
ment jurídic.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CatECP (reg. 24863)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat sobre la protecció de la infància (tram. 255-
00005/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre la prestació per fill a càrrec de caràcter 
universal
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desenvolupar, com a mesura clau per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió 

social, la planificació i posada en marxa, en aquesta legislatura, d’una prestació per 
a fill a càrrec de caràcter universal, on l’infant en sigui el titular i que cobreixi els 
mínims essencials per gaudir d’un nivell de vida adequat. L’objectiu d’aquesta pres-
tació serà tenir caràcter universal, però en un inici es planificarà una aplicació pro-
gressiva prioritzant les rendes familiars més baixes.

2. Mentre aquesta prestació per fill a càrrec de caràcter universal no existeixi, 
blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per a les 
famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, entenent que s’ade-
qüen als casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació d’es-
pecial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà tant per a la 
concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni un incom-
pliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari.

Proposta de resolució 2. Sobre l’augment i millora de la inversió en 
infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Amb l’objectiu d’apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn 

europeu en polítiques d’infància, i revertir la desinversió dels últims anys, als pres-
supostos de 2019, doblar la inversió directa en polítiques d’infància i famílies res-
pecte allò pressupostat el 2018

2. Garantir l’equitat territorial de les polítiques, mesures i recursos destinats a la 
infància a tot el territori català, assegurant la coordinació amb la resta d’administra-
cions públiques existents.

Proposta de resolució 3. Sobre la llei dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer el desplegament reglamentari de la LDOIA, que actualment manca pen-

dent, de forma urgent durant el primer semestre de l’any 2019.
2. Recuperar, durant el primer semestre de l’any 2019, el Pacte Nacional per a la 

Infància, amb una dotació de recursos suficient, desplegant els objectius estratègics, 
les mesures i les prioritats pendents, i fent-ne el seguiment i avaluació pertinent.

Proposta de resolució 4. Sobre el sistema de protecció a la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar al Parlament, durant el primer trimestre de 2019, una proposta de 

pla de revisió i reforma del sistema de protecció a la infància, i obrir un procés per 
a facilitar la participació dels grups parlamentaris, així com dels professionals i en-
titats del sector
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2. Realitzar la inspecció tècnica del funcionament i aplicació del projecte edu-
catiu de tots els centres i serveis de la DGAIA, per garantir que es compleixen tant 
la LDOIA com les garanties dels drets de tots els infants, joves i dels treballadors i 
treballadores.

3. Atendre correctament les condicions laborals del professionals que treballen 
en els centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència, aplicant a tots els centres i serveis dependents de la DGAIA les mesures 
aprovades l’any 2016 en el Comitè de Salut Laboral, així com les mesures ja esta-
blertes per la mesa tècnica constituïda l’any 2017 per tal de minimitzar els riscos 
psicosocials en els centres.

4. Dotar dels recursos suficients al Pla estratègic de promoció de l’acolliment fa-
miliar elaborat l’any 2016 i reforçar la figura de l’acolliment especialitzat

Proposta de resolució 5. Sobre infants i joves migrants no acompanyats 
i/o sense referents familiars
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar al Parlament, durant el mes de gener de 2019, el pla interdeparta-

mental, el nou protocol, i les mesures que està treballant el Govern envers l’acollida 
i acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats, d’acord amb la 
Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern aprovada el passat 9 d’octubre.

2. Donar compliment a la resta de mesures aprovades en la Resolució 90/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general per tal de garantir el 
drets de la infància i l’adolescència per a tots aquells menors d’edat que arriben a 
Catalunya en processos migratoris i, d’aquells que tenint la majoria d’edat es troben 
sense arrelament ni acompanyament familiar.

3. Reclamar davant del Govern de l’Estat el disseny d’una estratègia conjunta a 
nivell estatal per a millorar la informació i la previsió respecte aquest flux migrato-
ri i per a garantir recursos i distribució territorial que faciliti l’acollida i integració 
d’aquests infants i joves en condicions a tot l’Estat; així com l’agilització de l’accés 
a documentació que permeti a aquests joves l’accés al mercat laboral.

Proposta de resolució 6. Sobre la protecció de les víctimes d’abús 
sexual en la infància i la seva prevenció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la 

infància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, prenent com a model les «Barnahus-Cases dels Infants» 
islandeses amb l’objectiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, 
serveis socials, policia i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels 
nens i nenes víctimes de violència sexual. La Barnahus serà l’únic interlocutor en-
carregat de rebre notificacions, coordinar serveis, realitzar la valoració i el diagnòs-
tic, així com practicar l’entrevista forense.

2. Adoptar, com més aviat millor, un acord entre tots els departaments implicats 
per tal de millorar la coordinació interdepartamental en els casos d’abús sexual in-
fantil i no duplicar proves, així com per establir mesures que permetin promoure la 
presa de declaració gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda.

3. Sensibilitzar i conscienciar a la societat en general, i als professionals en con-
tacte amb la infància i les famílies en particular, sobre l’abús sexual en la infància, 
els mites existents i donar a conèixer l’obligació de notificar i comunicar qualsevol 
sospita en aquest sentit, per tal d’ajudar en la prevenció i la detecció de casos i per 
tal de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.
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Proposta de resolució 7. Sobre el dret a l’educació per a infants i joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir una partida de, com a mínim, 45 milions d’euros als Pressupostos del 

2019 per a recuperar el cofinançament per part de la Generalitat a les escoles bressol 
publiques de titularitat municipal.

2. Complir amb els punts referents a beques menjador, per activitats de lleure 
i plans educatius d’entorn aprovats a la Moció 13/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la pobresa infantil.

Proposta de resolució 8. Sobre garantir una salut integral a infants i 
joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar, durant l’any 2019, la dotació de recursos humans, econòmics i 

materials a tots els centres i recursos específics de la xarxa de salut mental infantil 
i juvenil i a l’atenció primària, amb l’objectiu de reduir-ne el col·lapse actual i asse-
gurar-ne l’accés. A més, es garantirà una atenció adequada i continuada, incloent 
la continuïtat del tractament quan sigui necessari, d’acord amb el que exigeixen les 
necessitats reals de la població infantil actual i vetllant pel seu benestar emocional.

2. Garantir que el tractament que s’ofereix des dels CDIAPs arriba fins als 6 anys 
d’edat en tots els infants que ho necessiten, així com la continuïtat en el tractament 
entre els CDIAPs i els CSMIJ un cop complerts els 6 anys.

3. Donar compliment a les mesures aprovades pel Parlament a la Moció 13/
XII del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil, en relació a la cobertura 
de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de salut bucodental i d’oftalmologia 
per a nens i nenes fins als 18 anys, que es troben en situació vulnerable, incloent el 
seu cost total en la cartera de serveis del sistema públic de salut, així com farmàcia 
gratuïta per a tots els infants en situació de pobresa.

4. Garantir el finançament del doble implant coclear a infants i joves en tots els 
casos que sigui aconsellat pel metge especialista.

Proposta de resolució 9. Sobre el dret a l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè faci les modi-

ficacions legislatives necessàries per garantir la regulació del mercat de lloguer per 
tal d’evitar els lloguers abusius, que impedeixen que moltes famílies puguin accedir 
a un habitatge digne i que forcen a les famílies a canviar el seu lloc de residència, 
amb la conseqüent inestabilitat que genera als menors haver d’abandonar el seu en-
torn educatiu i social.

2. Revisar els protocols d’actuació dels Departaments de la Generalitat que inter-
venen en les execucions de desnonaments per tal de garantir la protecció dels drets 
fonamentals de les menors implicades.

3. Aportar els recursos necessaris per a augmentar la borsa de lloguer social i 
agilitzar el funcionament de la Mesa d’Emergència per eliminar les llistes d’espera i 
poder així garantir el compliment de l’article 6 de la llei 24/2015 de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica de garantir 
el reallotjament adequat de les famílies, especialment quan hi ha menors.

Proposta de resolució 10. Sobre dades, avaluació i participació de la 
infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir les mesures necessàries per a millorar la recollida d’informació so-

bre la infància a Catalunya, millorant la gestió de dades sobre infància en tots els 
Departaments i assegurant que aquesta informació és pública, accessible a tothom 
i orientada a facilitar la tasca dels professionals que treballen amb la infància, aug-
mentant la capacitat d’avaluació des del propi sector públic sobre la incidència de les 
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polítiques i mesures aplicades. De la mateixa manera, cal analitzar de forma inte-
gral, amb indicadors específics i un sistema de seguiment, les necessitats d’inversió 
en la infància i l’estratègia pressupostaria amb l’objectiu d’assegurar una assignació 
apropiada de recursos financers, humans i tècnics per a la seva aplicació.

2. Fomentar la participació dels nens i nenes en la presa de decisions que afecten 
les seves vides per tal de donar compliment a la Convenció dels Drets dels Infants. 
Amb aquest fi, s’impulsaran programes i mecanismes adaptats a la seva edat, així 
com canals de participació adients; conscienciant a la societat en general, i als tre-
balladores i treballadores públiques en particular, sobre la importància de la seva 
participació.

3. Utilitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell mundial 
per tal de planificar en infància; plantejant en consonància els principals reptes i 
definint un sistema d’indicadors que permeti fer el seguiment i avaluació de les po-
lítiques d’infància, i reprogramar si es necessari.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat i GP ERC  

(reg. 24864)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la protecció de la infància 
(tram. 255-00005/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Hàbits saludables
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure hàbits saludables a les escoles (a partir de les noves recomanacions 

alimentàries establertes pel Departament de Salut, en coordinació amb altres depar-
taments de la Generalitat i amb més de 40 entitats) que englobin des dels horaris i la 
seva adaptació als ritmes circadiaris, fins a l’educació dels hàbits alimentaris salu-
dables (cadena alimentària, producció sostenible i, sobretot, posar en valor la cultura 
que promou l’aprofitament dels aliments).

2. Potenciar el consum i la demanda de productes frescos de proximitat del sector 
de la fruita, les hortalisses i la llet a través del Pla de Consum de Fruita i Llet a les 
Escoles que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Transmetre als infants i a les seves famílies, en l’entorn educatiu, la idea de 
crear uns hàbits d’alimentació saludable per poder complir així els objectius de mi-
llora dels hàbits alimentaris de la població infantil i, de retruc, reduir els índexs 
d’obesitat i els riscos de patir malalties greus associades en l’edat adulta, millorant 
així la qualitat de vida.

4. Garantir que en les instal·lacions juvenils d’educació en el lleure es promouran 
menús saludables i inclusius que respectin totes les al·lèrgies i intoleràncies, a fi que 
tots els infants hi puguin accedir amb els mateixos drets.

5. Tenint en compte les experiències territorials prèvies, implantar en territori 
demostratiu el projecte integral de prevenció i atenció a l’obesitat infantil, amb l’ob-
jectiu d’avaluar-ne la seva efectivitat i eficiència, i valorar-ne la seva escalabilitat a 
nivell de tot el territori de Catalunya.

6. Que a través de l’Agència Catalana del Consum es realitzi una campanya d’in-
formació, formació, prevenció i promoció als infants per fomentar el consum soste-
nible, responsable i saludable.

7. Estendre la formació, la prevenció i la conscienciació pel que fa a l’ús de les 
noves tecnologies per evitar situacions de dependència i addicció entre els infants i 
adolescents.

Proposta de resolució 2. Participació
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar el disseny i la implementació d’un pla per a la promoció de la parti-

cipació i la co-decisió reals dels infants i adolescents de Catalunya, de manera que: 
a. Tingui un disseny i implementació que hauran de ser acordats per tots els 

agents implicats tals com les entitats municipalistes com a representants dels ens 
locals, així com diputacions, departaments i unitats directives de la Generalitat o 
mateixes federacions d’entitats relacionades amb la infància.

b. Compti amb la participació directa dels infants i adolescents en totes les fa-
ses del pla (des del disseny fins a l’avaluació del mateix). Aquesta participació dels 
infants inclou tan els propis infants i adolescents que ja formin part d’algun tipus 
d’organització formal de participació com poden ser els Consells Territorials o el 
propi CNIAC, com aquells nois i noies que no siguin presents en cap organització 
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formal de participació. Amb aquests darrers, caldrà cercar estratègies per motivar i 
canalitzar de forma efectiva, la seva participació.

c. Tingui una cobertura territorial a nivell de país tenint en compte la diversitat 
territorial existent.

2. Estimular als municipis perquè formin part de la Xarxa de ciutats amigues 
dels infants.

3. Continuar promovent la participació en activitats de lleure i en l’educació no 
formal.

Proposta de resolució 3. Instruments de transversalitat
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar la implementació de mecanismes per calcular la inversió pública en 

polítiques d’infància, adolescència i joventut equiparables als estàndards europeus.
2. Dissenyar un instrument per analitzar l’impacte de totes les polítiques públi-

ques en la vida d’infants, adolescents i joves.

Proposta de resolució 4. Coeducació i estereotips de gènere
A. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la coeducació mitjançant l’escolarització mixta a tots els centres del 

Servei Educatiu de Catalunya.
2. Elaborar un projecte transversal d’educació afectiva, sexual i reproductiva que 

garanteixi una educació no sexista per a totes les persones en totes les etapes d’edu-
cació obligatòria.

3. Incrementar la presència de referents femenins en tots els dissenys curriculars.
4. Treballar per eliminar els estereotips de gènere a l’hora d’escollir els estudis 

de Formació Professional.
B. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incentivar campanyes que trenquin els estereotips de gènere així com la per-

petuació dels rols sexistes a través de productes de consum i serveis.
2. Vetllar per tal que els infants de tot tipus de famílies tinguin les mateixes 

oportunitats per ser educats i educades en valors i actituds que ens facin avançar en 
la construcció d’una societat justa.

Proposta de resolució 5. Esports
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar fomen-

tant la pràctica de l’esport de forma inclusiva i l’opció saludable dels temps d’oci 
com a eines per a la promoció de valors com la solidaritat, el treball en equip, el 
respecte, el joc net o l’hàbit saludable, així com estendre, a nous municipis i centres 
educatius.

Proposta de resolució 6. Igualtat d’oportunitats educatives
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir una educació inclusiva mitjançant una escolarització basada en l’equi-

libri territorial, l’equitat i la cohesió social, que contempli una distribució adequada 
i equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, tenint en compte 
el dret d’escollir de les famílies.

2. Recuperar la coresponsabilitat en el finançament de l’etapa educativa de 0-3 
anys per tal d’arribar progressivament a la política de terços i amb una primera par-
tida en el proper exercici pressupostari, i presentar un calendari de restitució de les 
partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no 
retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les sub-
vencions de les diputacions provincials.

Proposta de resolució 7. Noves oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar la xarxa 

d’orientadors que conforma l’equip multiprofessional d’acompanyament a l’alumnat 
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que no assoleix el grau formatiu en els estudis per orientar-lo cap a programes de 
noves oportunitats, facilitant-li la incorporació a la formació reglada i fent el segui-
ment del grau d’inserció laboral.

Proposta de resolució 8. Menjadors
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir els tre-

balls iniciats per regular l’espai de menjador escolar, i a articular un debat obert 
amb tota la comunitat educativa per definir el model del servei de menjador que s’ha 
d’implementar en el sistema educatiu.

Proposta de resolució 9. Llibertat docents
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels docents envers la infància pel 

que fa a la formació de ciutadans crítics i compromesos i insta el Govern a: 
1. Seguir donant suport al professorat del Servei d’Educació de Catalunya davant 

l’ofensiva contra el model d’escola catalana.
2. Garantir que puguin dur a terme la seva tasca professional amb plena llibertat.

Proposta de resolució 10. Competències digitals
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital com un agent de transfor-

mació de la realitat educativa.
2. Afavorir l’adquisició de la competència digital per part d’alumnat i docència, 

en el marc de centres digitalment competents, tal com indiquen les línies marcades 
per la Comissió Europea.

3. Fomentar l’esperit crític en l’ús de les tecnologies digitals desenvolupant pro-
grames com l’EduCAC.

4. Continuar amb el programa Internet segura, per sensibilitzar sobre els riscos 
de la navegació per Internet i les xarxes socials a la ciutadania en general i especial-
ment els infants, adolescents, famílies i docents especialment pel que fa als temes 
de bullying i de ciberassetjament.

5. Desenvolupar programes de formació del professorat, tan inicial com conti-
nuada, que assegurin la qualitat de la docència i la seva adequació a les necessitats 
de l’educació en el Marc de l’Escola del segle xxi.

6. Donar eines a la resta de professionals que tenen contacte amb infants i ado-
lescents per tal que facin pedagogia d’un ús responsable de les noves tecnologies i 
també puguin detectar conductes de risc.

7. Impulsar en els propers 6 mesos un pla per aprofundir en l’ús educatiu dels 
dispositius mòbils i capacitar alumnat i professorat en l’assoliment de la competèn-
cia digital, entesa com una competència del segle xxi.

8. Desplegar les accions necessàries per fomentar i garantir l’assoliment de les 
competències bàsiques en l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, 
que facin possible que tots els alumnes siguin no només consumidors sinó també 
persones capaces de resoldre problemes i reptes científics i tecnològics, i creadors 
de solucions en la societat digital.

9. Promoure la competència digital que han de desenvolupar els alumnes d’edu-
cació primària i secundària obligatòria mitjançant el desenvolupament d’activitats 
de programació i robòtica educativa des dels primers cursos de l’educació obligatò-
ria, també de manera transversal amb altres àrees i mitjançant el foment de la crea-
tivitat a través de la tecnologia, l’art i el disseny, tot potenciant el que es coneix com 
a disciplines STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths).

10. Desplegar iniciatives específiques per enriquir l’oferta de les activitats extra-
escolars on es fomenti i desenvolupi la competència digital avançada, com poden ser 
la programació i la robòtica, i les tecnologies digitals creatives a Catalunya.
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Proposta de resolució 11. Conciliació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la Reforma Horària en el si del Consell de Relacions Laborals, així 

com el seu impuls a la negociació col·lectiva per tal de millor la qualitat de vida de 
les persones, i molt especialment dels infants i adolescents.

2. Negociar amb els sindicats, en el marc de la Mesa General de Negociació 
dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat, mesures de flexibilitat 
i/o conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores públics.

Proposta de resolució 12. Millora de la salut integral dels infants
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar per tal que la prevenció i la detecció precoç sigui l’eix central del 

Departament de Salut a l’hora de fer front a les necessitats assistencials dels infants.
2. Millorar la detecció precoç, les intervencions primerenques i l’atenció integral 

dels infants amb trastorn d’espectre autista, dels infants amb d’altres trastorns del 
comportament i de l’aprenentatge, i l’atenció a les seves famílies.

3. Assegurar que tant el Pla de Salut de Catalunya com les Estratègies de salut 
mental i addiccions prioritzin l’atenció a la població infantil i juvenil.

4. Desenvolupar un model organitzatiu d’atenció pal·liativa en edat pediàtrica que 
proporcioni una atenció integral, interdisciplinària i transversal als infants i joves 
que tenen malalties limitants per a la vida.

5. Impulsar entre els departaments de Salut, Educació i Treball, Afers Socials 
i Famílies un pla de formació i acompanyament psicològic i emocional, per tal de 
prevenir, detectar i intervenir en casos de suïcidi adolescent, i les seves famílies.

6. Fer un estudi de les necessitats assistencials de l’infant amb pluridiscapacitat 
greu per millorar la seva atenció i la de les seves famílies.

Proposta de resolució 13. La internacionalització dels drets de la 
infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar des de la perspectiva de cooperació i de la relació amb els organis-

mes internacionals en la defensa dels drets dels infants per tal de garantir la seva 
protecció.

2. Promoure, a Catalunya, l’educació i sensibilització en temàtiques com pau i 
drets humans, desenvolupament, desigualtat i cooperació.

3. Garantir el compliment dels punts dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) que treballen per la protecció dels drets dels infant.

Proposta de resolució 14. Joves migrats sols
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar, conjuntament amb els ens locals, partits polítics, mitjans de comu-

nicació i la resta d’agents institucionals i socials per a: 
a. Promoure una visió positiva i no estigmatitzadora del col·lectiu de joves mi-

grats sols.
b. No utilitzar la infància i adolescència en cap cas, i especialment en el cas dels 

joves migrats sols, a ser arma electoralista.
c. Despolititzar del debat legítim al voltant de l’acollida i la integració i la gestió 

del fenomen per part de les diverses institucions.
2. Instar al Govern Espanyol a: 
a. Informar amb claredat, transparència i amb previsió dels fluxos d’arribada i 

dels moviments migratoris interns dins de les seves fronteres per tal de poder plani-
ficar amb antelació els dispositius d’acollida.

b. Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre els diferents territoris 
i administracions de l’Estat per poder preveure l’arribada d’infants, per coresponsa-
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bilitzar les diferents comunitats autònomes en l’acollida dels joves migrants nouvin-
guts, i planificar i coordinar la resposta protectora.

c. Fer una correcte gestió a costes amb una atenció immediata integral, identifi-
cant correctament als joves i prestant-los una atenció mèdica bàsica que millori el 
seu estat de salut i que minimitzi els riscos relacionats amb la salut pública i comu-
nitària.

d. Garantir els drets d’asil i de ciutadania per no condemnar aquests joves a l’ex-
clusió social quan es fan majors d’edat. És urgent la priorització de la condició d’in-
fants abans que la de persones immigrades, amb la finalitat d’evitar al màxim possi-
ble la creació de joves en situació d’irregularitats administrativa fins i tot passant pel 
sistema de protecció, que els condemna a situacions de marginalitat i vulnerabilitat 
social. Per això, és necessari: 

i. Agilitzar els tràmits per poder aconseguir la documentació necessària per part 
de la Subdelegació del Govern: 

– El permís de residència un cop els adolescents són tutelats per les administra-
cions competents.

– El permís de treball de forma automàtica un cop els adolescents estant tutelats 
i assoleixen els 16 anys per tal de no fer discriminacions respecte la població juvenil 
catalana i facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

e. Destinar més recursos a la Generalitat de Catalunya, com a un d’aquells ter-
ritoris que acull un volum més gran de joves migrats sols, especialment quan no hi 
estan de forma transitòria en el seu projecte migratori sinó que consideren lloc de 
destí final.

Proposta de resolució 15. L’acolliment familiar, prioritat de Govern
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incentivar als municipis perquè es declarin «amics de l’acolliment familiar» 

comprometent-se a crear circuits estables de promoció de l’acolliment i a fer dos 
xerrades informatives anuals pels seus conciutadans.

2. Realitzar una campanya anual sobre acolliment familiar des de l’ICAA. La 
Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, as-
senyala que sempre que sigui possible les mesures d’acolliment tenen preferència 
respecte les altres, recomanació que deriva de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de l’infant.

Proposta de resolució 16. Accés a la cultura
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar el pressupost del programa Lletres a les aules als estudiants del segon 

cicle de primària.
2. Desenvolupar el programa Nascuts per llegir destinat a promoure la lectura en 

la primera infància.
3. Promoure l’accés dels infants i adolescents al llegat històric, cultural i artístic.
4. Fomentar la cultura com a mitjà de promoció dels valors de la Pau, la Solida-

ritat, la Diversitat, la Igualtat i el Respecte.

Proposta de resolució 17. Mediació familiar i coordinació 
interdepartamental
A. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la mediació, el dret col·laboratiu, la coordinació de parentalitat i al-

tres mètodes de gestió alternativa de conflictes familiars que puguin ser beneficiosos 
per als infants, exceptuant els casos de violència masclista. I en particular, a poten-
ciar el recurs al dret col·laboratiu en l’àmbit de família i a elaborar un estudi sobre 
la configuració, el cost i el retorn social i econòmic que pugui tenir la figura de la 
coordinació de parentalitat.
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2. Presentar un projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya per establir l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en de-
terminats conflictes familiars, amb les següents finalitats: 

a. Garantir que les parts siguin informades sobre les característiques, el funcio-
nament i els beneficis de la mediació i que això els permeti prendre una decisió fo-
namentada sobre la conveniència o no d’iniciar el procés de mediació per resoldre 
les seves discrepàncies.

b. En el cas en què els cònjuges tinguin fills, promoure que la seva relació, amb 
posterioritat a la ruptura del seu vincle, es construeixi sobre la base d’un procés 
on hi han estat presents la col·laboració, el consens, el diàleg i l’acord, en lloc de la 
competitivitat, la confrontació, la disputa i la imposició de solucions i mesures per 
part d’un tercer.

c. Fomentar la conservació d’unes adequades relacions familiars, especialment 
després de situacions de crisi, amb la resta de membres de la família, com poden 
ser els avis.

B. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar la co-
ordinació entre els Departaments que intervenen en l’atenció dels infants víctimes 
d’abusos sexuals i maltractaments.

Proposta de resolució 18. Reforç dels equips bàsics d’atenció social i 
de la lluita contra la pobresa i exclusió social
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Incrementar progressivament la inversió en polítiques d’infància i famílies 

amb l’objectiu que Catalunya es situï a la mitjana europea de despesa en polítiques 
d’infància.

2. Reforçar els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) a través del Contracte 
Programa amb un conjunt de professionals (educadors/es de carrer, agents d’aco-
llida, tècnics en polítiques migratòries, agents de salut pública, mediadors cultu-
rals i tècnics de joventut) per realitzar un abordatge integral des de la detecció fins 
a l’atenció especialitzada dels joves que no tenen cobertes les necessitats bàsiques 
(habitatge, ocupació...).

3. Replantejar les beques menjador per establir un sistema més clar, més trans-
parent i més just, equiparant els criteris d’accés amb els criteris de risc de pobresa, i 
preveient una dotació pressupostària suficient per cobrir tota la demanda.

Proposta de resolució 19. Interior
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Reforçar les capacitats de la Unitat Central de Menors de la Policia de la Ge-

neralitat-Mossos d’Esquadra per tal de garantir una atenció adequada dels joves 
migrats sols.

b. Reforçar la formació dels agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra que duen a terme tasques relacionades amb l’atenció dels menors.

c. Potenciar les campanyes destinades a prevenir les conductes discriminatòries 
i d’odi entre els joves.

Proposta de resolució 20. Habitatge
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Prioritzar, en l’atorgament d’ajuts i la cessió d’habitatges a entitats del tercer 

sector, aquelles entitats que treballen amb la infància, per tal de donar-los suport en 
la seva lluita contra l’exclusió residencial i social que afecti menors d’edat.

b. Impulsar la creació d’un Grup de Treball format per representants dels depar-
taments encarregats de les polítiques d’habitatge i atenció a la infància de la Gene-
ralitat de Catalunya, dels consells comarcals i diputacions, i de les associacions de 
municipis, per tal d’elaborar, en el termini màxim d’un any, un Protocol d’actuació 
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interadministrativa per a la detecció preventiva de casos de risc d’exclusió residen-
cial de famílies amb infants a càrrec, amb l’objectiu d’establir mesures que permetin 
detectar i evitar situacions de risc d’exclusió residencial imminent.

Les propostes de resolució senars s’han d’assignar al Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i les propostes de resolució parelles s’han d’assignar al Grup 
Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP Cs (reg. 24865)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la protecció de la in-
fància (tram. 255-00005/12).

Según datos del IDESCAT, el 28,5% de la infancia en Cataluña vive por debajo 
del umbral de la pobreza. La pobreza infantil compromete la igualdad de oportu-
nidades para toda la vida. No sólo tiene consecuencias en la salud, sino también en 
los resultados escolares. Una baja formación tiene un gran vínculo con unas bajas 
expectativas laborales y también con la economía del país en general.

La inversión en políticas de infancia en Cataluña (0,8% del PIB) está por debajo 
de la media española (1,3% del PIB) y a años luz de la media europea (2,4%); por 
lo tanto, es urgente aumentar la inversión en infancia, ya que el presupuesto en esta 
materia es una de las mejores inversiones sociales y económicas que la Adminis-
tración puede hacer por las futuras generaciones. Es lo mejor que puede hacer por 
ese niño de cada cuatro que vive por debajo del umbral de la pobreza, porque ha-
blar de desigualdad y pobreza en la infancia es hablar de pérdida de talento, ya que 
el talento no entiende de clases sociales, pues crece en todas partes y necesitamos 
garantizar la igualdad de oportunidades para que ese talento aflore y no se pierda.

Ahora bien, para mejorar la atención a la infancia en Cataluña no todo se reduce 
a un aumento de la inversión, ya que ésta también pasa por mejorar la gestión que 
se realiza desde los diferentes Departamentos, y por el despliegue reglamentario de 
las leyes que atañen a la infancia. Hay, por lo tanto, numerosas acciones que el Go-
vern debería implementar sin necesidad de aumentar las partidas presupuestarias 
relativas a la infancia.

Todas estas políticas deben poner a los niños y adolescentes, como sujetos de 
pleno derecho, en el centro de las políticas públicas que lleve a cabo la Generalitat 
de Cataluña.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Priorización urgente de la lucha contra la 
pobreza infantil para la igualdad de oportunidades real
1) Crear una prestación económica para familias en riesgo de exclusión social 

con menores a cargo para prevenir situaciones de pobreza infantil. El objetivo de 
esta prestación será poder garantizar unos ingresos suficientes para hacer efectivo 
el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado y evitar situaciones de 
pobreza.

2) Aumentar la inversión en políticas de infancia hasta conseguir la media euro-
pea del 2,4% sobre el PIB en un plazo máximo de 4 años.

3) Desplegar reglamentariamente en su totalidad la Ley 14/2010, de los derechos 
y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, antes de la finalización de la 
presente legislatura, que incluya la dotación presupuestaria necesaria para su des-
pliegue.

4) Presentar en la Comisión de Derechos de la Infancia el informe de cumpli-
miento del Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013, durante el próximo 
periodo de sesiones.

5) Garantizar el acceso a la alimentación, a la salud y a los hábitos de vida salu-
dable, llevando a cabo las siguientes medidas: 

a) Presentar un informe realizado por el Comité Interdepartamental encargado 
del seguimiento de la aplicación del protocolo de detección de malnutrición infantil.
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b) Extender el catálogo de prestaciones destinadas a infancia para que incluyan 
prestaciones destinadas a los niños y adolescentes con intolerancias y/o alergias ali-
mentarias, priorizando aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

6) Garantizar el acceso a la cultura en la infancia y la juventud: 
a) Realizar, en el plazo máximo de 6 meses, un programa estratégico de medidas 

para garantizar el acceso a la cultura de la infancia y la juventud, junto a una valo-
ración y posterior dotación presupuestaria. Este programa debe contener un plan de 
tarificación social de los equipamientos culturales públicos y los equipamientos que 
desempeñan su actividad contando con la colaboración de la Generalitat.

Proposta de resolució 2. Per un pla de xoc per a la millora de la salut 
infantil
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar a la Comissió de Salut, en el termini màxim de tres mesos, un Pla de 

Millora i de Reforç de les polítiques d’assistència sanitària infantil, que faci especial 
atenció a la revisió de les ràtios de pediatria i infermeria pediàtrica.

2) Desenvolupar campanyes d’educació i de conscienciació, així com campanyes 
de fluorització, per tal de potenciar la prevenció odontològica infantil a les escoles i 
els centres amb activitats dirigides a infants.

3) Garantir i dotar pressupostàriament l’assistència odontològica especialitzada 
en el cas de pacients amb diversitat funcional i famílies en situació de pobresa.

4) Augmentar els recursos destinats a la recerca de l’ictus infantil i oferir un ser-
vei multidisciplinari i integral per als nens afectats per aquesta malaltia.

5) Concretar a la Comissió de Salut, en els propers tres mesos, quin és el Pla 
d’Assistència Sanitària Urgent Pediàtrica per a tot Catalunya.

Proposta de resolució 3. Prioritzar les mesures destinades a la 
detecció, prevenció i cura en matèria de salut mental
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir l’accés a l’Atenció en Salut Mental Infantojuvenil a tots els usuaris 

d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garan-
tint l’equitat a l’accés als recursos.

2) Garantir l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantoju-
venil.

3) Garantir les intervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques als infants i 
adolescents atesos a la Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil, així com l’assistència 
a les seves famílies.

4) Ajustar les ràtios de professionals als Centres de Salut Mental de la Xarxa 
Infantojuvenil pública, per tal que puguin dur a terme les activitats esmentades als 
punts previs.

5) Implementar programes de prevenció i detecció precoç d’aquests problemes, 
especialment dins l’àmbit educatiu.

6) Implementar programes de formació per a tot el professorat que hagi de tre-
ballar amb infants i adolescents amb necessitats educatives especials, dins el model 
d’escola inclusiva, i dotar de professionals de l’àrea de la psicopedagogia i de la psi-
cologia a les escoles, per tal que es pugui garantir que queden cobertes les necessi-
tats educatives dels infants, sigui quin sigui el seu diagnòstic.

7) Revisar les dotacions de professionals, tant als Equips d’Assesorament Psi-
copedagògic (EAP) com a les escoles i als Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil 
(CSMIJ), i establir circuits per tal de millorar la coordinació entre els professionals 
de l’àmbit assistencial de la Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil i els professionals 
de l’àmbit educatiu.

8) Garantir la posada en marxa d’aquestes mesures mitjançant la dotació pres-
supostària per a la seva viabilitat, en especial en allò referent a la disponibilitat dels 
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recursos humans necessaris per a atendre les necessitats de la població de forma 
equitativa entre territoris i d’acord amb les guies de pràctica clínica.

Proposta de resolució 4. Pla de prevenció de les addiccions a les noves 
tecnologies i foment de l’ús responsable
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar un estudi sobre l’impacte de les noves tecnologies de la informació 

(TIC) i del joc d’atzar en l’àmbit dels menors.
2) Convocar urgentment la Taula de Treball de l’ús de les noves tecnologies, que 

no s’ha convocat des del 26 de juny de 2017, per tal de desenvolupar una estratègia 
comuna i transversal de prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

3) Elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui efi-
caç i que redueixi els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en ad-
dicció, amb una estratègia específica i diferenciada per als menors i joves, per les 
especials característiques d’aquests col·lectius que els fan més vulnerables.

4) Fomentar l’efectiva elaboració, adopció, implementació i aplicació de codis de 
bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les seves 
polítiques publicitàries i de promoció comercial de l’activitat, per part dels opera-
dors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya. L’esmentat protocol haurà d’in-
cloure com a mínim els següents punts: 

a) Educació als nens i nenes a partir de secundària, mitjançant tallers enfocats al 
coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, així com també tallers 
sobre joc responsable i les nefastes conseqüències del joc patològic.

b) Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit 
escolar ja siguin professors o personal del centre educatiu, informació per a les fa-
mílies, així com per als professionals sanitaris, en temes relacionats amb les TIC, 
la seva influència sobre els menors i els joves, les possibilitats de desenvolupar una 
addicció i la seva simptomatologia; per tal d’aconseguir una detecció precoç i eficaç 
d’aquestes noves patologies que permeti una actuació i cerca de solucions ràpides.

5) Dur a terme accions conjuntes de prevenció amb les entitats més represen-
tatives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i les associa-
cions de mares i pares d’alumnes (AMPES); així com també accions encaminades 
a promoure un ús responsable del joc, sense crear alarmismes i sobretot dotant els 
pares i mares d’eines per poder combatre les dependències en la seva fase inicial, 
informant-los també de les institucions que treballen amb aquestes patologies per si 
necessiten ajuda professional.

6) Realitzar campanyes de divulgació multicanal per conscienciar el conjunt de 
la societat sobre la importància de protegir els drets dels nens, nenes i joves, evi-
denciant que un ús inadequat de les TIC i en especial tot allò que estigui relacio-
nat amb el joc i les apostes suposen un greu risc per als menors i adolescents amb 
efectes socials, físics i psicològics, que poden esdevenir molt greus si no es rep el 
tractament adient.

Proposta de resolució 5. Una educació de qualitat per als nostres 
infants
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar un pla de finançament per a garantir la universalització i gratuïtat 

de l’etapa educativa 0-3 anys, assegurant la primera dotació d’aquest pla als pressu-
postos per l’any 2019.

2) Implementar un pla específic amb l’objectiu d’incrementar la matriculació 
d’alumnes en les escoles bressols, amb una especial incidència en les zones desafa-
vorides socioeconòmicament.

3) Desenvolupar, de forma coordinada amb els ens locals, campanyes de cons-
cienciació sobre la importància de l’escolarització en l’etapa 0-3 anys.
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4) Desenvolupar un pla per a l’eliminació dels barracots escolars que elimini de 
forma completa aquest tipus de equipaments provisionals en els pròxims 4 anys.

5) Crear una Oficina de Formació en Anglès amb les següents funcions: 
5.1. Impulsar i coordinar la millora de la competència del professorat en aquest 

idioma.
5.2. Fomentar i coordinar la formació d’Aprenentatge Integrat de Continguts i 

Llengua Estrangera (AICLE) del professorat.
5.3. Establir un pla d’intercanvis i estàncies del professorat a països de llengua 

anglesa durant l’estiu.
5.4. Crear la figura del tutor d’anglès a cada centre que pugui fer un seguiment 

d’evolució del nivell d’anglès de cada alumne durant tota l’educació secundària obli-
gatòria.

5.5. En col·laboració amb els ajuntaments i diputacions, dotar d’auxiliars de con-
versa les escoles públiques que ho sol·licitin.

5.6. Fer efectiu l’ensenyament trilingüe a tots els centres escolars, garantint que 
siguin llengües vehiculars el català, l’espanyol i l’anglès, així com l’occità a l’Aran.

5.7. Augmentar el número de continguts que afavoreixen l’aprenentatge de l’an-
glès i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols als mitjans 
públics de Catalunya.

6) Oferir com assignatura optativa la llengua de signes en castellà i català als 
centres de primària i secundària.

7) Promoure les activitats extraescolars en igualtat d’oportunitats als centres 
educatius d’acord amb els articles 50.3 i 202 de la Llei 12/2009, d’educació.

Proposta de resolució 6. Per la igualtat d’oportunitats, llibres de text 
gratuïts
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Adoptar els acords necessaris per a garantir que, en la dotació pressupostària 

del Departament d’Educació per al curs 2019-2020, es contempli el finançament per 
a crear el banc públic de llibres de text, així com els ajuts necessaris per a l’alum-
nat de primer i segon de primària que fa servir llibres no reutilitzables. Igualment, 
aquesta partida hauria d’incloure els fons necessaris per a finançar la despesa en ma-
terial escolar, que és una part substancial d’allò que actualment paguen les famílies.

2) Presentar, abans de finalitzar el curs 2018-2019, un Programa de Gratuïtat i 
Préstec de Llibres de Text per a l’Educació Obligatòria als centres educatius que in-
corpori, com a mínim: 

a) La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres edu-
catius.

b) La implantació progressiva del programa de gratuïtat de llibres de text.

Proposta de resolució 7. Per la igualtat real entre dones i homes i 
respecte al col·lectiu LGTBI des de la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclo-

gui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també la prevenció de 
l’assetjament escolar per raó de gènere als centres educatius, espais d’oci educatiu i 
espais juvenils. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament reforçarà els meca-
nismes necessaris per a detectar precoçment els casos d’assetjament escolar per raó 
de gènere en aquests centres o espais.

2) Desenvolupar totes les actuacions necessàries, inclosa la partida pressupostà-
ria necessària, per a complir les lleis 14/2010, de drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència, i 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per a 
desplegar-les amb els reglaments respectius, i per a fer efectiva l’aplicació de l’article 
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12 de la Llei 11/2014 en col·laboració amb professionals de l’ensenyament, pares i 
mares, estudiants i entitats LGTBI.

3) Adoptar totes les mesures pertinents necessàries mitjançant una potent cam-
panya de sensibilització social sobre violència de gènere entre infants i joves que es 
difongui als mitjans de comunicació i les xarxes socials, intentant promoure que en 
la programació dirigida a infants i joves s’incentivin els valors de respecte i convi-
vència entre homes i dones.

4) Redactar un pla de formació específica d’estudis tècnics que trenqui la rela-
ció negativa entre gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de noies en plans 
de estudi de la branca tecnològica en què la seva presència és inferior a la dels nois.

5) Impulsar, en col·laboració amb les plataformes LGTBI i les entitats feminis-
tes, un programa de formació en igualtat per al professorat i el personal de lleure i 
esports, sanitari, administratiu i judicial.

Proposta de resolució 8. Plan para la detección, prevención y lucha 
contra la lacra del maltrato infantil
1) Realizar formación específica sobre abusos sexuales y maltrato infantil a per-

sonal sanitario, especialmente a los profesionales de pediatría, con el objetivo de de-
tectar de forma precoz posibles casos aprovechando los reconocimientos rutinarios 
de niños y adolescentes. Además, enviar copia del protocolo existente a los profesi-
onales del sistema sanitario de forma individualizada.

2) Realizar formación específica sobre abusos sexuales y maltrato infantil a per-
sonal docente, especialmente a los profesionales de Infantil y Primaria, con el ob-
jetivo de detectar de forma precoz posibles casos de abusos o maltrato, dado que 
es en los centros escolares donde los niños y adolescentes pasan más horas al día.

3) Reforzar y mejorar el servicio del número de teléfono gratuito, 116 111, In-
fància respon, mediante el cual los niños y adolescentes pueden denunciar posibles 
casos de abusos sexuales, acoso escolar, ciberacoso o cualquier forma de maltrato 
infantil, de manera que se lleven a cabo los siguientes requisitos: 

3.1) Realizar una campaña informativa presencial sobre este teléfono en todos 
los centros escolares, centros de ocio y lugares donde se realicen actividades para 
niños y adolescentes en Cataluña, con personal especializado y formado para tal fin.

3.2) Realizar una campaña informativa y educativa sobre el teléfono que la Ge-
neralitat pone a disposición de niños y adolescentes en los medios de comunicación 
públicos, priorizando los programas con más audiencia perteneciente a este colec-
tivo.

3.3) Solicitar a los medios de comunicación privados que emiten en Cataluña, 
vía comunicado oficial, la realización de campañas informativas y educativas sobre 
cómo detectar casos de abusos sexuales y maltrato infantil.

3.4) Realizar una campaña informativa en redes sociales y portales web con más 
visitas de público infantil y adolescente sobre la detección de posibles casos de abu-
sos sexuales y maltrato infantil, poniendo a disposición el teléfono que la Generali-
tat habilita para estos casos.

3.5) Realizar formación específica y profesional al personal que atiende las lla-
madas recibidas en este número de teléfono con el objetivo de identificar con mayor 
eficiencia los posibles casos de abusos o maltrato infantil y derivarlo al responsable 
de activar los mecanismos necesarios en cada situación.

3.6) Modificar el Acuerdo de Gobierno GOV/55/2017, por el que se atribuye al 
número telefónico 116 111, Servicio del Teléfono de la Infancia (Infancia Responde), 
la atención en casos de acoso en el ámbito de los centros educativos, de ciberacoso 
y de abusos sexuales a niños y adolescentes, en su punto 2.2, para realizar la deri-
vación de las llamadas recibidas de manera inmediata.
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4) Adoptar un acuerdo interdepartamental para mejorar la coordinación de los 
Departamentos implicados en la prevención, detección y actuaciones referentes a 
casos de abusos sexuales y maltrato infantil.

5) Realizar un estudio sobre los beneficios del modelo Barnahus (Cases d’In-
fants) y analizar la viabilidad en tiempo y coste de su implantación en Cataluña.

Proposta de resolució 9. Por la puesta en marcha urgente de un Plan 
Integral para la protección de la infancia
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1) Reestructurar el sistema de protección de la infancia potenciando la acogida 

familiar y orientándolo hacia el modelo de centros de pequeñas dimensiones (ocho 
plazas), de acuerdo con la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia, para proporcionar a los niños y niñas un entorno similar 
al de un hogar, impulsando el modelo de «cases d’infants», en coordinación con los 
Ayuntamientos.

2) Organizar los centros por perfiles de necesidades de niños y niñas y por eda-
des priorizando su bienestar físico y psicológico.

3) Elaborar un informe económico y un estudio de viabilidad para llevar a cabo 
la reestructuración del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, pre-
sentándolo en sede parlamentaria en un plazo máximo de 3 meses.

4) Renovar la oferta pública de empleo convocando nuevas plazas de educadores 
sociales del sistema de protección de la infancia antes de la finalización de la pre-
sente legislatura.

5) Velar por la mejora de las condiciones de los trabajadores de los centros del 
sistema de protección de la infancia y, en especial: 

a) Evaluar periódicamente los riesgos laborales de los trabajadores de los cen-
tros.

b) Garantizar la implementación del protocolo para evitar la violencia en centros, 
y realizar un seguimiento y control de las agresiones a los trabajadores, que causan 
innumerables bajas entre éstos.

c) Asegurar el cumplimiento de la ratio de personal en todos los centros, comba-
tiendo la precariedad laboral.

d) Desarrollar una evaluación de los riesgos psicosociales de las plantillas de los 
centros del sistema de protección de Cataluña.

e) Proveer a los profesionales de la formación y la supervisión necesarias para el 
desarrollo de sus funciones, con la cobertura que se requiera en cada momento en 
su lugar o centro de trabajo para las funciones desarrolladas.

6) Asegurar la mejora de la transparencia en la gestión de los centros que perte-
necen a fundaciones privadas que dependen del sistema de protección de la infan-
cia, dando cumplimento a un protocolo de rendición de cuentas anual de todos los 
centros.

7) Realizar auditorías, con carácter anual, del funcionamiento de los centros y 
de los procesos de adjudicación de contratos públicos de la Generalitat a fundacio-
nes privadas que formen parte del sistema de protección de la infancia en Cataluña.

8) Desarrollar y aplicar nuevos estándares de calidad de forma individualizada 
para cada uno de los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) y en los 
Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI), teniendo en cuenta los perfi-
les y necesidades de los niños y adolescentes que allí residen.

9) Garantizar el cumplimiento escrupuloso del plazo máximo de estancia en el 
centro de acogida, de 6 meses de duración, de acuerdo con la Ley 14/2010, de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.

10) Garantizar la participación de los profesionales en la planificación del funci-
onamiento y la organización de los centros, dotando a los equipos de espacios téc-
nicos para la reflexión y la gestión.
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Proposta de resolució 10. Priorizar los recursos para la atención y 
cuidado de los menores no acompañados
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1) Mejorar la coordinación con el resto de administraciones, incluyendo los entes 

locales y el Gobierno de España, para abordar y planificar la llegada de menores no 
acompañados, contando además con la participación de los agentes implicados en 
este ámbito, que incluya, al menos: 

a) Una representación de los diferentes niveles de la Administración como los 
entes locales, el Gobierno de España y los Departamentos de la Generalitat impli-
cados en la llegada de los menores no acompañados: Interior, Treball, Afers Socials 
i Famílies, a través de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia, Edu-
cació y Justícia.

b) Sindicatos y entidades sociales representantes del Tercer Sector social de Ca-
taluña.

c) Colegio de Educadores Sociales de Cataluña.
2) Presentar en sede parlamentaria, cada trimestre, las actas de las reuniones ce-

lebradas sobre la planificación y la coordinación de la llegada de menores no acom-
pañados derivada de estas reuniones.

3) Presentar en sede parlamentaria, en el plazo máximo de 3 meses, un informe 
de los recursos económicos destinados por la Generalitat en la acogida de meno-
res no acompañados durante los ejercicios 2017 y 2018, y la previsión para los años 
2019 y 2020.

4) Desarrollar un plan integral e interdepartamental para coordinar la acogida de 
menores no acompañados, que incluya la previsión de llegada de estos menores en 
los próximos dos años, y presentarlo durante el primer trimestre de 2019.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (reg. 24866)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada, Maria Sir-

vent Escrig, diputada, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la protecció de la infància (tram. 
255-00005/12).

Exposició de motius
La infància hauria de ser un trànsit vital de creixement físic, formatiu, intel·lec-

tual, emocional i absolutament despreocupat de qualsevol factor de desigualtat.
Lluny d’això les vulnerabilitats que crea el sistema capitalista es reprodueix 

d’una manera més violenta entre nens i nenes. Com per tantes d’altres qüestions 
parlar de quin són els més vulnerables, és també per la infància parlar de classe, i 
els més vulnerables són els fills i les filles de la classe treballadora més precària.

Situaven la classe com a factor determinant en la vulnerabilitat de bona part de 
la infantesa però no és l’únic element que condiciona i augmenta la mateixa, entre 
d’altres trobem el fet de ser persona del col·lectiu LGTBI, discapacitada o amb ori-
gen en un Estat no membre de la Unió Europea.

Per desgràcia la Generalitat no ha fet una aposta clara per uns serveis públics 
gratuïts i de qualitat ni per l’estabilitat dels treballadores i les treballadores dedicats 
a l’atenció de la infància.

La inversió en infància pot tenir una doble visió: des d’un punt de vista ètic o 
des d’un punt de vista de reforç de la cohesió social com a inversió col·lectiva. Una 
infància en millors condicions (des del punt de vista de la salut, de l’educació-for-
mació) tindrà un impacte i contribució social i econòmica beneficiosos per a tota la 
societat a mig i llarg termini.

Tanmateix, la rendibilitat de la inversió en infància té també una afectació sobre 
la societat patriarcal. Hi ha relació entre la disponibilitat de serveis d’escoles bres-
sol públiques i/o altres polítiques de suport a les famílies amb la participació de les 
dones en el món del treball retribuït.

La infraprotecció de la infància genera un efecte clar per a molts infants que es 
veuen abocats a un cicle de desigualtat que és molt difícil de revertir.

Propostes de resolució

Proposta de Resolució 1. Sobre segregació escolar
L’actual sistema educatiu a Catalunya forma avui part del sistema social de pro-

ducció i reproducció de la desigualtat. Efectivament, el model econòmic i social 
hegemònic a Catalunya, el sistema capitalista, genera desigualtat i segregacions en 
tots els àmbits de la vida, econòmica, laboral, cultural, urbana i en l’habitatge, entre 
homes i dones, així com en la salut i l’educació.

El sistema educatiu caldria que tingués capacitat i efectivitat en el seu camp 
d’incidència per a revertir aquestes desigualtats i segregacions, i per a contribuir de 
manera eficaç a l’equitat i la igualtat real d’oportunitats en els cicles vitals post-es-
colars i laborals.

Actualment, el model escolar a Catalunya no només no és capaç de reverir les 
desigualtats i les segregacions que produeix el sistema sòcio-econòmic, repro-
duint-lo, sinó que també contribueix a generar-ne.

La causa principal d’aquesta dinàmica productora i reproductora de la segrega-
ció social per part del sistema educatiu, és la segregació escolar que aquest genera. 
I la motivació principal d’aquesta segregació escolar és la no existència d’un servei 
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educatiu únic, universal i gratuït, que iguali en les escoles allò que el sistema sò-
cio-econòmic segrega en tots els àmbits de la vida.

La coexistència d’escoles privades i elitistes, concertades, amb centres públics 
amb desiguals recursos, serveis i projectes educatius, i amb escoles d’alta complexi-
tat, produeix segregació de forma estructural i continuada. La desigual distribució 
territorial dels recursos educatius s’afegeix negativament al problema anterior.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Retirar tots els concerts vigents amb escoles que segreguen per sexe i no sig-

nar-ne cap de nou.
b. Iniciar un procés de reconversió dels centres concertats en centres públics, 

amb la seva plena inserció i a tots els efectes en el sistema escolar de titularitat pú-
blica.

c. Aturar i revisar el Pla d’Autonomia de Centres, que en el context actual està 
contribuint a un model de diversificació de projectes i serveis educatius que genera 
segregació.

d. Desplegar i aplicar plenament el Decret d’Escola Inclusiva.
e. Garantir un servei de menjador públic i gratuït per a totes les alumnes que el 

requereixin, garantint l’adequada atenció a la diversitat, i la seva plena incorporació 
en el programa educatiu.

f. Garantir un sistema públic de transport escolar que no penalitzi les alumnes 
que viuen més lluny dels seus centres escolars i que tenen dificultats per a accedir 
als sistemes de mobilitat disponibles.

g. Desenvolupar i aplicar la planificació pública del recursos escolars per tal de 
garantir la igualtat territorial en la seva dotació i distribució.

h. Revisar el sistema d’assignació de places escolars i de matriculacions per tal 
d’evitar que generi segregació en la distribució de l’alumnat.

i. Garantir la igual dotació de tots els centres pel que fa a serveis i recursos edu-
catius, de manera que tots tinguin l’adequada capacitat per a acollir i incloure la di-
versitat en el seu territori de referència.

j. Garantir un sistema de Formació Professional de caràcter públic, universal i 
gratuït.

k. Garantir un sistema de formació d’adults de caràcter públic, universal i gratuït.
l. Garantir el sistema públic, universal i gratuït en l’Escola Bressol.
m. Rebaixar les ràtios d’alumnes en tots els nivells educatius d’acord amb les re-

comanacions del MUCE.
n. Assumir i aplicar les propostes de la Comunitat Educativa, tan pel que fa a les 

proposades pel MUCE, com les que proposen les organitzacions sindicals.

Proposta de resolució 2. El servei de menjador escolar
La progressiva externalització i conseqüent privatització del servei de menjador 

va comportar la regressió en el dret dels infants a una alimentació en condicions. 
El negoci dels menjadors escolars, la major part en mans privades, sovint multina-
cionals, ha minvat la qualitat dels productes i les condicions laborals dels i de les 
treballadores. La insuficiència de beques menjador ha accentuat aquest problema, 
tal i com assenyala l’Informe sobre els drets de l’infant 2018 del Síndic de Greuges 
de Catalunya. Tot això ha comportat que el temps i l’espai del menjador s’allunyin 
de l’objectiu de ser un àmbit educatiu i per tant plenament assumit pel sistema es-
colar públic.

a. El Parlament de Catalunya considera que l’espai de migdia cal que sigui tractat 
com a temps educatiu, amb caràcter universal i per tant gratuït, però no obligatori. 
I per tant, defensa el dret a l’educació pública sense copagaments, on l’alimentació a 
càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educa-
tiva, inclusiva i amb l’atenció escaient a la diversitat.
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b. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir unes 
condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballadores dels serveis de 
menjador escolar de titularitat pública, i a engegar un procés d’internalització per a 
incorporar el personal de cuina, de servei de menjador i d’educació en el lleure a la 
plantilla pública.

c. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Educació a aturar els tre-
balls d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l’ac-
tual esborrany, per obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa, amb 
l’objectiu de crear un nou marc que contempli els principis anteriorment esmentats.

Proposta de resolució 3. Internalització dels serveis públics 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Internalitzar la gestió de totes les activitats titularitats de la DGAIA que, guar-

den relació amb menors, són gestionades per tercers privats, passant a realitzar-se 
directament per l’Administració.

b. Incorporar a l’Administració catalana tantes educadores i treballadores socials 
com siguin necessàries per complir les ràtios 2/3 per cada 15.000 habitants.

Proposta de resolució 4. Per garantir l’empara de les institucions als 
infants i adolescents sense referents familiars a Catalunya
Els i les menors no acompanyats són persones que es troben en una situació molt 

vulnerable i que, com a menors d’edat que són, haurien de rebre l’empara de les nos-
tres institucions. Unes institucions que s’han dotat d’un marc legal que reconeix i es 
basa en la Convenció sobre els drets de l’infant.

En aquesta Convenció s’estableix que les persones menors de 18 anys tenen dret 
a una atenció i protecció especials, que inclouen: la protecció contra qualsevol for-
ma de discriminació (art. 2), respecte a l’interès superior de l’infant (art. 3), dret a 
la salut (art. 24), a l’educació (art. 28) i a unes condicions de vida dignes (art. 26 
i 27). I s’estableix també que aquests drets els han de gaudir els menors sense cap 
mena de discriminació per motius de raça, d’origen nacional, social o qualsevol al-
tra condició.

Cal una atenció social i educativa adequada a aquests menors i joves extutelats; 
que es vetlli pels seus drets, que rebin el suport i l’acompanyament que la seva si-
tuació requereix, que se’ls facilitin perspectives de futur viables; i que es faci front 
a les traves administratives que els impedeixen, per exemple, treballar o mantenir la 
seva residència un cop compleixen els 18 anys.

Només una aposta clara per la inclusió social ens ajudarà a reduir els conflictes 
i a evitar problemes de convivència. No fer aquesta aposta, ens abocarà a un dego-
teig de situacions de malestar, repressió i conflictes que creiem que encara som a 
temps d’evitar.

Per tot això,
a. El Parlament de Catalunya constata que les proves d’edat a menors sense refe-

rents familiars a Catalunya es practiquen encara que el jove presenti documentació 
on s’indica la seva edat sense comprovat la presumpta falsedat del document.

b. El Parlament de Catalunya constata que els mètodes de determinació tenen 
marges d’error elevats - més d’un any - i per tant en situacions que el jove es troba 
proper a la majoria d’edat, pot comportar que un resultat positiu de la prova, deixi a 
un menor fora del sistema de protecció d’infància.

c. El Parlament de Catalunya constata que no hi ha una regulació que indiqui 
quina tècnica concreta s’ha de fer servir i per tant queda a criteri del metge forense.

d. El Parlament de Catalunya constata que cal tenir en compte que es tracta 
d’una diligència policial, però com que no es considera una detenció no s’apliquen 
l’ampli catàleg de drets que previstos a l’art.520 de la Llei d’Enjudiciament Crimi-
nal. Això suposa que la pràctica de la prova es porta a terme sense assistència lletra-
da i sense informar del dret que té el jove de negar-se a l’examen mèdic.
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e. El Parlament de Catalunya constata que el Tribunal Suprem va pronunciar-se 
sobre aquesta matèria i va crear doctrina en sentències del Ple de dates 23 i 24 de 
setembre de 2014 (recursos núm. 1382/2013 i 280/2013, respectivament), reiterada 
en dues sentències de 16 de gener de 2015 (recursos núm. 1406/2013 y 214/2014), 23 
de març de 2015 (recurs núm. 2223/2013), dos de 22 de maig de 2015 (recursos núm. 
908/214 i 536/2014) i 18 de juny de 2015 (recurs núm. 343/2014). Així, es reitera 
com a doctrina jurisprudencial que «el inmigrante de cuyo pasaporte o documento 
equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado 
un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de de-
terminación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por 
qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, 
procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las ra-
zones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe 
acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de 
personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente 
si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación 
de la edad».

f. El Parlament de Catalunya insta als Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies modificar el protocol d’atenció de joves migrats no acompanyats existent 
en l’actualitat, tenint en compte la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i 
el Protocol marc estatal sobre determinades actuacions en relació amb infants mi-
grants no acompanyats (BOE núm. 251 de 16 d’octubre de 2014).

g. El Parlament de Catalunya insta als Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies modificar el circuit d’atenció per a aquells infants o adolescents migrats no 
acompanyats que disposen de passaport o document equivalent d’identitat del qual 
es desprèn la seva minoria d’edat, a fi que no puguin ser considerats estrangers in-
documentats per ser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat 
sense abans ser posats a disposició de la DGAIA.

Proposta de resolució 5. Sobre el programa PRODERAI (Protocol 
de Prevenció, Detecció i Intervenció de Processos de Radicalització 
Islamista) a les escoles
a. El Parlament de Catalunya constata que l’aplicació del PRODERAI als centres 

escolars són expressions del context creixent d’islamofòbia, que busquen sobredi-
mensiona el fenomen del terrorisme internacional.

b. El Parlament de Catalunya constata que els indicadors de risc descrits en el 
protocol estigmatitzen i criminalitzen la comunitat musulmana i especialment als 
joves i menors d’edat.

c. El Parlament de Catalunya constata que ha tingut coneixement dels continguts 
d’una formació a docents d’escoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzada 
pels departaments d’Interior i Educació en el marc del protocol PRODERAI que és 
un cúmul d’elements estigmatitzadors de la comunitat musulmana.

d. El Parlament de Catalunya constata el fracàs del PRODERAI com a eina de 
prevenció contra el terrorisme integrista.

e. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a obrir una in-
vestigació en relació a les formacions que duen a terme el cos de Mossos d’Esqua-
dra que poguessin incloure elements discriminatoris o estigmatitzadors per qüestió 
d’origen i creença o que, fins i tot, poguessin ser objecte de delictes d’odi.

f. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar una 
auditoria en el termini de dos mesos sobre el PRODERAI amb indicadors referents 
al pressupost invertit en el protocol, la metodologia emprada, els continguts i els ex-
pedients activats i mesures preses a través d’aquest protocol durant els anys 2016, 
2017 i 2018.
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g. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat substituir el Pro-
tocol de Detecció de Radicalització Islàmica als centres del Departament d’Ense-
nyament (PRODERAI) i iniciar els estudis corresponents per a l’elaboració d’un 
protocol adequat molt més ampli que comprengui totes les formes de violència reli-
giosa, política i de gènere.

Proposta de resolució 6. Sobre els drets LGTBI i l’educació 
afectivosexual en la infància i adolescència 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-

xuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia, quatre anys després de la seva aprovació pel Parlament de Catalunya, no ha 
estat implementada en la seva totalitat. És una prioritat destinar els recursos econò-
mics, materials i de personal especialitzat necessaris i adequats per poder establir 
les diferents mesures i serveis que estableix la Llei 11/2014 i desenvolupar les dife-
rents propostes i accions sobre polítiques LGTBI. Calen accions clares per aturar la 
LGTBIfòbia als centres educatius, en espais de formació o de lleure.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a complir les reco-
manacions del Síndic de Greuges i altres mesures recomanades per l’Observatori 
contra l’Homofòbia pel que fa a la garantia del dret a rebre una educació afectivose-
xual integral a través de les següents mesures: 

a. Promoure la implementació de l’educació afectivosexual integral, obligatòria 
i continuada en l’educació curricular formal. L’educació afectivosexual a les escoles 
ha de tenir el suport de professionals especialitzats per transmetre als infants i ado-
lescents aspectes que els ajudin a construir relacions saludables, i també a identificar 
relacions abusives.

b. Desenvolupar mesures per garantir el dret de tot l’alumnat a rebre informa-
ció adequada sobre la diversitat de gènere i l’orientació sexual als llibres de text i 
en altres materials educatius, i que el Departament d’Educació prengui mesures per 
supervisar que es compleix en tots els centres educatius a fi d’aturar la discrimina-
ció LGTBI.

c. Protegir i garantir amb els recursos necessaris el lliure desenvolupament afec-
tiu i sexual de les persones joves LGTBI i especialment de protecció vers les menors 
que estan en situacions de vulnerabilitat o que pateixen violència.

d. Desenvolupament, coneixement i difusió dels protocols que previnguin el bu-
llying específic LGTBI en l’àmbit educatiu. Són necessàries polítiques contundents 
que posin fi a aquesta forma de violència que afecta menors d’edat. Cal desplegar 
tot l’article 12 de la llei 11/2014, dedicat a l’educació, i desenvolupar mesures que in-
corporin la perspectiva coeducativa en tot l’entorn educatiu i escolar i que tinguin en 
compte tots els models familiar. Cal promoure la participació de les entitats LGT-
BI en el seguiment i avaluació del protocol.

e. Cal una atenció i treballs específics per a persones trans que incloguin activar 
operatius específics per a la prevenció de situacions en què es puguin vulnerar els 
drets i les llibertats de les persones trans, amb especial èmfasi i indicacions concre-
tes pel que fa a les persones menors.

Proposta de Resolució 7. Sobre la llengua a l’escola 
La població dels Països Catalans és diversa culturalment i lingüística i la socie-

tat catalana esdevé multilingüe. La llengua catalana ha estat i és llengua pròpia i 
oficial de Catalunya i una eina de construcció de cohesió social, en el camí que el 
català sigui la llengua comuna i compartida entre les diverses persones i comunitats 
lingüístiques de Catalunya.. I el seu aprenentatge, coneixement i ús són un dret que 
cal garantir a tots i totes els infants de Catalunya.

En un context de deficient normalització de l’ús social de la llengua catalana, la 
Immersió Lingüística segueix sent el millor mètode per a garantir aquest dret, i per 
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tal que el català esdevingui un vehicle de comunicació i de cohesió entre les diverses 
comunitats lingüístiques de Catalunya.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a: 

a. Consolidar el model d’Immersió Lingüística en tots els centres educatius de 
Catalunya.

b. Garantir que el català sigui llengua vehicular i comuna en tots els centres edu-
catius de Catalunya

c. Fomentar les competències multilingües de tots i totes les alumnes dels cen-
tres educatius de Catalunya, i reconèixer i facilitar l’aprenentatge escolar de les se-
ves llengües maternes.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, Maria Sirvent Escrig, 

Vidal Aragonés Chicharro, diputats, SP CUP-CC


