
1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Ref.: 255ABC19121 800021 

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, Susanna Sego

via Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

Carles Riera Albert, portaveu del Subgrup Parlamentari de la CUP-Candidatura 

d'Unitat Popular- Crida Constituent,d'acord amb el que estableix l'article 155 

del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 

transaccional, subsegüent al Debat sobre la protecció de la infància (tram. 255-

00005/12), que substitueix les propostes de resolució 14 del Grup Parlamenta

ri de Junts per Catalunya, 14 del Grup Parlamentari Republicà, 5 del Grup Par

lamentari de Catalunya en Comú Podem 4 del Subgrup Parlamentari de la CUP-

Candidatura d'Unitat Popular- Crida Constituent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL 

Sobre infants i Joves migrants no acompanyats i/o sense referents familiars 

El Parimént de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar al Parlament, durant el mes de gener de 2019, l'Estratègia Ca

talana d'Acollida i Inclusió (ECAl), així com les mesures que està treba

llant el Govern envers l'acollida i acompanyament als infants i Joves mi

grants 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 els 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. Treballar, conjuntament amb els ens locals, partits polítics, mitjans de 

comunicació i Ja resta d'agents institucionals i socials per a: 
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a. Promoure una visió positiva i no estigmatitzadora del col·lectiu de 

joves migrats sols. 

b. No utilitzar la infància i adolescencia en cap cas, i especialment 

en el cas deis joves migrats sols, com a arma electoralista. 

c. Despolititzar del debat legítim al voltant de l'acollida i la integra

ció i la gestió del fenomen per part de les diverses institucions. 

4. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball Afers Socials i 

Famílies a modificar el protocol d'atenció de joves migrats no acompa

nyats existent en l'actualitat, tenint en compte la doctrina jurisprudenci

al del Tribunal Suprem i el Protocol marc estatal sobre determinades ac

tuacions en relació amb infants migrants no acompanyats (BOE núm. 

251 de 16 d'octubre de 2014). 

5. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball Afers Socials i 

Famílies a modificar el circuit d'atenció per a aquells infants o adoles
cents 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 indocumentats per ser sot

mesos immediatament a les proves de determinació d'edat sense abans 

ser posats a disposició de la DGAIA. 

6. 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 planificar amb antelació els dispositius 

d'acollida. 

b. Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre els dife

rents territoris i administracions de l'Estat per poder preveure 
l'arribada d'infants, per coresponsabilitzar les diferents comuni

tats autònomes en l'acollida dels joves migrants nouvinguts, i 

planificar i coordinar la resposta protectora. 

c. Fer una correcte gestió a costes amb una atenció immediata inte

gral, identificant 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 comunitària. 

d. Garantir els drets d'asil i de ciutadania per no condemnar aquests 

joves a l'exclusió social quan es fan majors d'edat. És urgent la 

priorltzació de la condició d'infants abans que la de persones 

immigrades, amb la finalitat d'evitar al màxim possible la creació 
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de joves en situació d'irregularitats administrativa fins i tót pas

sant 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 administracions competents. 

- El permís de treball de forma automàtica un cop els 

e. Destinar més recursos a la Generalitat de Catalunya, com a un 

d'aquells territoris que acull un volum més gran de joves migrats 

sols, especialment quan ho hi estan de forma transitòria en el seu 

projecte migratori sinó que consideren lloc de destí final. 

adolescents estant tutelats i assoleixen els 16 anys 
per tal de no fer discriminacions respecte la pobla

ció juvenil catalana i facilitar la seva incorporació al 

mercat de treball. 

Albert Patet i Canadell 

Poiftaveu del GPJxCat 

Palauidel Parlament, 20 de desembre de 2018 

Anna Caula I Paretas 
Portaveu del GP ERG 

Inna Segovia Sánchez Carles Rier^+gàJbert 

Portaveu del GP CatECP Portaveu del SP CUP-CC 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Albert Batet I Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Crup Parlamentari Republicà, Eva Granados 

Galiano, portaveu del Grup Parlamentar! Socialistes i Units per Avançar, d'acord 

amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la. 

següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre la pro

tecció de la infància (tram. 255-00005/12), que substitueix les propostes de 

resolució 8 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya I del Grup Parlamen

tari Republicà, 5 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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 recur

sos 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 per

sonal 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 Cata

lunya, sobre la igualtat d'oportunitats en el temps educatiu, per reduir la 

bretxa educativa i social existent en l'àmbit educatiu no lectiu, i assegu

rar el dret a la participació a les activitats extraescolars i els serveis es

colars dels centres públics i concertats a l'alumnat, tal com preveu la 

LEC, i la no-exclusió per raons econòmiques, territorials, socials, cultu

rals o de capacitat, habilitant els recursos necessaris en el proper exer

cici pressupostari, per incrementar els ajuts i beques atorgades per fo

mentar l'accés de l'alumnat a les activitats educatives fora de l'horari 

lectiu en igualtat d'oportunitats. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL 
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3. Garantir que el conjunt de sen/els educatius, incloent els que no formen 

part de l'horari lectiu (servei de menjador, serveis d'acollida, activitats 

de lleure, colònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius i esti

guin dotats de personal educador qualificat necessari per garantir 

l'accés i donar una atenció adequada a l'alumnat amb NEE, sense'dis-

criminacións de cap tipus, amb l'establiment de ratios 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. Mantenir els treballs iniciats per regular l'espai de menjador escolar com 

a servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obliga

tori, integrat al projecte educatiu, articulant un debat obert amb tota la 

comunitat educativa. 

6. Recuperar la coresponsabilltat del Govern de la Generalitat en el soste

niment del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un 

finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mò

dul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i comprometre's a aug

mentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, acordats 

amb els ajuntaments. 

7. Acordar amb els cyuntaments 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 substi

tuïdes 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 públi

ca, tot garantint la gratuïtat, així com per augmentar la dotació de pro

fessionals per tal de reduir les ràtios i millorar l'atenció educativa, com

batre l'abandonament prematur I millorar les taxes de graduació, així 

com reforçar la formació de professorat. 

9. Elaborar un pla de xoc d'acollida I suport a les aules de l'alumnat nou-

vingut 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 asset-
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jament escolar i esdevingui un/a referent clar per als serveis socials co

munitaris dins de l'escola. 

11 .Dotar un fons econòmic adreçat a les escoles i instituts de Catalunya su-

fragats 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'zyuts per a l'adquisició de llibres de text, ma

terial didàctic, i informàtic per l'alumnat, i garantir el programa de reutl-

lització de llibres de text a les escoles i instituts de Catalunya que s'hi 

vulguin acollir mitjançant la dotació d'un fons econòmic suficient. 

i Canadell 

p/rtaveu del GPJxCat 

Palau ^1 RámaUnent, 20 de desembre de 2018 

Anna Caula i Paretas 

Portaveu del CP ERC 

Eva GranadosICaliano 

Portaveu del (TP PSC-Units 
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Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula I Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 

Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord 

amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la 

següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre la pro

tecció de la infància (tram. 255-00005/12), que substitueix les propostes de 

resolució 12 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 12 del Grup Parla

mentari Republicà, 6 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

W///ora /a ja/wf mfegra/ ¿/e/i 

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 inte

gral dels infants amb trastorn d'espectre autista, dels infants amb d'altres tras

torns 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. 

Model: 255 Proposta resolució transaccional-subsegüent al debat general en el Ple 
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5. Impulsar entre els departaments de Salut, Educació i Trebh/l''\ftÍTT Snrtn+s i /12 

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 fa

mílies. 

6. Fer un estudi de les necessitats assistencials de l'infant amb pluridiscapaci-

tat greu per millorar la seva atenció i la de les seves famílies. 

7. Crear un Programa interdepartamental, amb Educació, Salut, i Treball, Afers 

Socials i Famílies per evitar que les condicions sòcio-económiques dels proge

nitors no impliqui una infància amb mala salut. Abordant les necessitats socio-

educatives i una atenció preferent en Salut. 

8. Establir un abordatge específic, dins del Programa esmentat, en l'àmbit de la 

Salut Mental Infantil, ja que és el que presenta més gradient socioeconomic, 

que permeti disminuir la taxa de consum de psicofàrmacs i d'hospitalització en 

menors de 15 anys. 

9. Garantir que tòt 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 cor

respon. 

10. 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'in

fermeria, ajustats segons l'estructura d'edats. 

11. Estudiar la creació d'una línia d'sjuts per a les famílies que han de roman

dre estades superiors a un mes fóra del domicili familiar per raons mèdiques 

dels seus fills o filles menors d'edat. 

12. Recuperar el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificul

tat en l'alimentació d'infants i adolescents. 

13. Establir un programa específic per combatre l'obesitat infantil, que esta

bleixi l'aplicació de perfils nutricionals propis, d'acord amb les formules que 

finalment estableixi la Comissió Europea 
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14. Promoure én l'àmbit educatiu programes de promoció de la Salut mitjan

çant l'activitat física i l'alimentació saludable. 

1 5. 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 Societats Pediàtriques i Nutricionals. I que en cap cas siguin les promogu

des per empreses allméntàries. 

16. 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 1 5 i 22 anys 

té problemes d'addicció. 

17. Limitar l'elaboració de loteries públiques que tinguin un alt potencial ad-

dictiu per la seva Immediatesa. 

./12 

18. Garantir el compliment de la prohibició de la venda de loteries publiques 

en espais freqüentats habitualment per menors. 

lent, 20 de desembre de 2018 

et i Canadell 

taveu del GPJxCat 

2_ 

Anna Caula i Paretas 

Portaveu del GP ERC 

Eva gWlados Qaliano 

Portaveu del GP PSC-Units 
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