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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
302-00109/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 39597 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

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 estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram. 
300-00132/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir nous centres d’acollida d’emergència per a menors a Catalunya a partir 

de l’acord entre la Generalitat i els ajuntaments on s’hagin d’ubicar. El Govern ga-
rantirà als ajuntaments la màxima transparència, claredat i informació per tal que 
acordin l’emplaçament del futur centre.

2. Presentar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 
«protocol d’aterratge» per a la derivació i/o la instal·lació de centres d’acollida als 
municipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser consensuat prèviament 
amb els ajuntaments i amb els sectors implicats, indicarà les responsabilitats i ac-
tuacions de cada institució i entitats que gestionen els centres d’acollida d’emergèn-
cia, les característiques de la ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns  
i veïnes i el recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.

3. Garantir que els nous equipaments oberts en el darrer any i els que s’obrin a 
partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels espais 
necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les necessitats per 
part dels i les professionals.

4. Fer efectius, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, els pa-
gaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen centres d’aco-
llida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de Catalunya.

5. Consensuar amb les entitats gestores un calendari per als pagaments pendents 
de l’any 2019 i del primer semestre de 2020.

6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es pre-
veuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats d’acollida del sis-
tema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, les característiques de 
l’equipament, el nombre de places i tipologia de menors que l’ocuparan, i el pressu-
post que es preveu per a cadascun d’ells.

7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat dels centres d’aco-
llida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, així com en centres de justí-
cia juvenil que ho reclamin, en especial, aquells que han patit situacions de violència, 
com és el cas de CREI Can Rubió.

8. Garantir, amb tots els mitjans humans i tècnics necessaris, las seguretat física 
dels treballadors/es dels centres de menors en totes les seves modalitats.

9. Complir els acords adoptat a la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en els centres depen-
dents de la DGAIA i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en aquest 
àmbit.
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10. Comunicar a tots els centres de menors de Catalunya la persona referent 
per part del Govern per a la gestió i el compliment del protocol per a la prevenció 
d’agressions aprovat el 2017.

11. Assistir a totes les Juntes de Seguretat on s’informi de la situació dels Menors 
Estrangers No Acompanyats a Catalunya.

12. Convocar amb una periodicitat bimestral, els grups de treballs que han de 
desenvolupar «L’Estratègia sobre els Menors Estrangers no Acompanyats».

13. Presentar-se com a acusació particular en el procediment judicial obert con-
tra el Sr. Ricard Calvo, ex Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

14. Actualitzar el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats incorpo-
rant la memòria de l’any 2018.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Garantir els recursos necessaris per assegurar una atenció psicològica i psi-
quiàtrica urgent als menors que ho requereixin.

19. Ampliar el conveni amb el torn d’ofici de l’ICAB perquè des de primer mo-
ment els Mossos d’Esquadra ofereixin i informin als menors del seu dret a estar 
acompanyats per un lletrat o una lletrada.

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, que no es reuneix des de 
l’any 2017, per crear un grup de treball específic sobre menors estrangers no acom-
panyats perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per fer 
front a aquesta realitat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
financera i pressupostària
302-00110/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 39600 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària 
(tram. 300-00139/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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Demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control 
polític sobre les finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel Govern del 
Partit Popular l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
social
302-00111/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39618 i 39821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019 i 

05.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre la seva inacció social (tram. 300-00135/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:

Garantizar la protección a la infancia y adolescencia
1. Realizar una auditoría de la gestión de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, mediante la contrata-
ción de una entidad externa e independiente, con el objetivo de esclarecer su gestión 
y garantizar su correcto funcionamiento para asegurar la protección de la infancia y 
la adolescencia en Cataluña, presentando en sede parlamentaria los resultados de la 
misma y los documentos utilizados para su realización antes de la finalización del 
presente año 2019.

En especial, el Govern debe velar por que la auditoría a realizar permita una in-
vestigación de todas aquellas adjudicaciones de contratos públicos a entidades con 
las que sus miembros y altos cargos o ex miembros y ex altos cargos tengan o hayan 
tenido vinculación, posibilitando así la persecución administrativa y/o penal de los 
posibles ilícitos cometidos.

Revertir la infrafinanciación de los servicios sociales y de atención a las personas
2. Presentar, a fecha 30 de junio de 2019, un estudio detallado de los impagos de 

los servicios públicos que gestionan las entidades sociales, establecer un calendario 
de pagos, habilitar el acceso a las líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas 
y hacer efectivo el pago del capital pendiente y de los intereses de demora corres-
pondientes.

3. Actualizar de forma urgente la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 
12/2007, de servicios sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios a las 
nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio 
2019 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales, en un plazo 
máximo de 2 meses.

4. Aumentar las ratios de profesionales de los centros concertados, equiparándolas 
como mínimo a los de titularidad y gestión pública, e incrementar las tarifas que li-
quida la Generalitat a estos centros, congeladas desde 2010, para asegurar las mejoras 
laborales de los profesionales de los servicios sociales y de atención a las personas.

Fascicle segon
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Blindar el cuarto pilar del estado del bienestar
5. Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales y de 

atención a las personas con una periodicidad plurianual, con el objetivo de dotar de ma-
yor seguridad y viabilidad a sus proyectos y reducir sus costes administrativos.

6. Aumentar la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo, la 
media española (9,36% sobre el 8,64% de la Comunidad Autónoma de Cataluña) en 
2020.

7. Aumentar progresivamente la inversión en infancia, actualmente en el 0,9% 
del PIB, hasta alcanzar la media española (1,3%) en un plazo máximo de 2 años,  
y la media europea (2,2%) en un plazo máximo de 4 años.

Acabar con la desigualdad territorial de los recursos de atención a las personas
8. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual territorializada, diseñar 

un mapa completo de los recursos de atención a las personas, desarrollando un plan 
para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada en funcio-
namiento en un plazo máximo de 4 años.

Activar el despliegue de las leyes sociales catalanas
9. Dar cumplimiento al punto 7 de la Moción 24/XII, del Parlament de Catalun-

ya, sobre desprotección social, acelerando el despliegue de las leyes sociales cata-
lanas de forma prioritaria durante el próximo año tomando las siguientes medidas: 

a) Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbia-
nas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 
bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una verda-
dera atención a las víctimas.

b) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de los 
decretos desplegados y los recursos económicos asociados.

c) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad, dotándola de 
suficiente presupuesto.

d) Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.

e) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte 
demanda acreditada.

f) Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones 
sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital fe-
menina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de 
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

g) Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apro-
bada por las Naciones Unidas en 2006.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00112/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39619 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Ignacio 

Martín Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00136/12).

Moción
El Parlament de Cataluña: 
1. Reitera que los responsables de un medio de comunicación público están su-

jetos a la normativa deontológica periodística, y dentro de ésta no cabe desobedecer 
las leyes ni las resoluciones de los tribunales para subvertir el orden jurídico vigente.

2. Reprueba a los directivos de los medios públicos de comunicación pagados 
por todos los ciudadanos que no han dimitido pese haber sido imputados y haberse 
formalizado petición de procesamiento como miembros de una organización crimi-
nal conectada con los fines indiciariamente delictivos perseguidos por el anterior 
Govern de la Generalitat.

3. Condena que, bajo la dirección de personas hoy imputadas y cuyo proce-
samiento como miembros de una organización criminal ha sido solicitado por 
el Ministerio Fiscal, TV3 y Catalunya Ràdio hayan sido uno de los principales 
 instrumentos para el intento de golpe de Estado separatista iniciado en Cataluña los 
días 6 y 7 de septiembre de 2017.

4. Muestra su más profunda preocupación por el hecho de que los máximos res-
ponsables de TV3 y Catalunya Ràdio se hayan negado a explicar a los ciudadanos 
que pagan su sueldo: (i) el hecho de que tuvieran órdenes del Departamento de Pre-
sidencia, dirigido por el Sr. Turull, de difundir la publicidad del referéndum ilegal 
del 1 de octubre incluso antes de que los grupos separatistas impusieran las mal 
llamadas leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017, (ii) el coste pa-
trimonial de la difusión de dicha publicidad y (iii) el coste patrimonial del diseño y 
producción de dicha publicidad.

5. Desaprueba la pasividad e inoperancia del CAC, organismo dominado por una 
mayoría de miembros que responden exclusivamente a intereses separatistas y cuan-
tiosamente retribuidos por su cargo, que incumpliendo su deber de velar por que los 
medios públicos de comunicación lleven a cabo su misión de servicio público con 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, no ha realizado ni un mero reque-
rimiento a TV3 y Catalunya Ràdio por su implicación en hechos tan graves.

6. Condena que el actual Govern, ante todas estas circunstancias, no solamente 
no haya adoptado una sola medida para el cumplimiento de su obligación de garan-
tizar un servicio público audiovisual políticamente neutral, sino que ha incrementa-
do aún más el presupuesto de TV3 en detrimento de las necesidades sociales de los 
ciudadanos, lo cual constituye prueba suficiente y evidente de que dichos medios 
son un instrumento más de agitación y propaganda absolutamente subordinados a 
los intereses separatistas.

7. Lamenta que los sucesivos Gobiernos de España hayan permitido con su pa-
sividad que los medios públicos autonómicos de Cataluña se hayan convertido en 
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un instrumento no ya solamente de agitación y propaganda separatista, sino en un 
instrumento de ejecución de delitos.

Palacio del Parlamento, 03 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’emergències
302-00113/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre els serveis d’emergències (tram. 300-00133/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aplicar, de forma urgent i abans de la campanya d’incendis forestals del proper 

estiu, un pla de xoc per dotar els diferents cossos i estructures dels serveis d’emer-
gències de Catalunya (Cos de Bombers, Cos dels Mossos d’Esquadra, Cos d’Agents 
Rurals, Sistema de Trucades 112 i Sistema d’Emergències Mèdiques) dels recursos 
humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen.

2) Impulsar un Pacte Nacional del Sistema Emergències de Catalunya que impli-
qui totes les institucions, grups parlamentaris i actors afectats. Entre d’altres, aquest 
pacte de país hauria de: 

2.1) Redefinir el Sistema Català d’Emergències, analitzant el paper de tots i ca-
dascun dels seus components: cossos de bombers professionals i voluntaris, cossos 
policials, sistema de trucades 112, agents rurals, protecció civil, agrupacions de de-
fensa forestal, sistema d’emergències mèdiques, etc.

2.2) Descartar la privatització total o parcial dels serveis d’emergències de Ca-
talunya.

2.3) Planificar estratègicament el desplegament del nou model definit en l’acord, 
tot detallant les accions que caldrà emprendre en els propers anys, racionalitzant els 
recursos públics que es destinen a cada cos i dotant econòmicament les inversions 
necessàries.

2.4) Definir un nou mapa de parcs de bombers, tot revisant l’actual distribució 
territorial i la càrrega de feina dels mateixos.

2.5) Enfortir el paper proactiu dels diferents cossos, amb col·laboració amb els 
ajuntaments i la ciutadania, en les polítiques públiques de prevenció per tal d’acon-
seguir una reducció del risc.

2.6) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones al Cos de Bombers 
de la Generalitat, incloent la revisió de les bases d’accés al mateix.

3) Elaborar un Projecte de Llei d’Emergències que substitueixi tant la Llei 
5/1994, de 4 de maig, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis  
i de salvaments, com la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

4) Implementar les mesures previstes al Projecte Bombers 2025, dotant-lo dels 
recursos econòmics necessaris, així com totes les conclusions encara no implemen-
tades de la Comissió d’Investigació de l’Incendi d’Horta de Sant Joan.
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5) Aprovar i dotar econòmicament el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals, tot 
potenciant l’operativitat del cos, dimensionant adequadament la plantilla i dotant-lo 
dels mitjans necessaris per desenvolupar correctament totes les seves funcions.

6) Revisar el model del sistema de trucades 112, tot professionalitzant-ne la di-
recció, consensuant els protocols d’actuació per al personal d’atenció telefònica i per 
als comandaments, estructurant adequadament les sales, garantint un sistema de re-
tens de guàrdies, completant la integració dels cossos operatius al 112 i dignificant 
les condicions de treball del seu personal.

7) Negociar amb el govern de l’Estat el traspàs tant de les funcions de SEPRONA  
de la Guàrdia Civil com dels serveis de salvament marítim, atès que en ambdós ca-
sos l’Estatut de Catalunya dota de competències a la Generalitat de Catalunya.

8) Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on es clarifiqui la 
funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotjament extrajudicial, 
tot garantint la seguretat de les persones residents en els habitatges i impedint l’ac-
tuació de les empreses o grups executors dels esmentats desallotjaments.

9) Amb relació al Sistema d’Emergències Mèdiques:
9.1) Fer les gestions necessàries amb la direcció del SEM per donar compliment 

estricte de la lletra j) de la Moció 82/XII del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port sanitari i els serveis d’emergències, incloent el fet que l’increment retributiu del 
2’25% s’ha d’aplicar sobre tots els conceptes salarials, tal i com fixa el decret 3/2019 
i tal i com s’ha aplicat a la resta d’empleats públics de la Generalitat i de tot l’Estat 
espanyol.

9.2) Declarar el SEM com a Servei essencial, donat que és un servei necessari 
per al manteniment de les funcions bàsiques de salut, i com a fórmula per a facilitar 
una prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00115/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 39622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la segregació escolar (tram. 300-00134/12).

Moció
Per tal d’assolir una política educativa compromesa amb la lluita contra la segre-

gació escolar i contra la segregació social que aquesta contribueix a generar,
El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament de 

línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
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centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter-
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

3. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos la proposta de mo-
dificació escaient de la LEC derivada del compliment del punt 2 d’aquesta moció.

4. Suprimir els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe, així com a 
aquelles que matriculen un percentatge d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecials o amb dificultats socials menor al dels centres públics de la mateixa zona.

5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sorti-
des i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un mínim 
d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna.

6. Garantir pel curs 2019-2020 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l’admissió 
de l’alumnat i que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educa-
tives específiques que pot tenir un centre d’una mateixa zona, l’oficina electrònica de 
preinscripció, la publicació de les quotes per part de totes les escoles, i el seu règim 
legal, i altres exigències de transparència com pot ser les vacants.

7. Garantir distribució en els centres de la zona igualant el % d’alumnes amb ne-
cessitats socials i educatives especials, i per la diversitat d’orígen.

8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles 
concertades, garantint que el seu no pagament no revereteixi en la pèrdua de drets  
i serveis educatius per a l’alumnat concernit.

9. Limitar la matrícula viva als centres d’alta complexitat, aquella que es fa du-
rant el curs i que normalment afecta a aquesta tipologia de centres, per tal què no hi 
puguin quedar vacants.

10. Garantir pel curs escolar 2019-2020: increment d’hores per desdoblaments i 
coordinacions entre professionals, increment de temps per a les tutories i atenció a 
les famílies, baixada generalitzada de ràtios, increment de plantilles per atendre l’in-
crement d’alumnat i per l’escola inclusiva, cobertura de totes les substitucions de tots 
els professionals des del primer dia, disminució de l’hora lectiva pendent, recursos 
de coordinació, suport i formació vinculats als projectes de centres, estabilitat del 
personal interí i reducció de la temporalitat.

11. Garantir pels curs 2019-2020 que els centres educatius disposin dels recursos 
necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, per 
atendre adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les ràtios i 
ha de donar orientacions sobre els procediments i instruments per a l’atenció educa-
tiva de qualitat de tot l’alumnat.

12. Activar pel curs 2019-2020 la planificació escolar amb la participació de tots 
els agents territorials i amb el model de zonificació.

13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en fun-
ció de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la 
concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la qualitat, 
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, eliminant les diferències entre 
les escoles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un pla de for-
mació del professorat, que abordi la interculturalitat i la inclusió, per tal d’afavorir 
aquesta harmonització i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detec-
ció de necessitats socials i educatives especials.

14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 
plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC


