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ORDRE DEL D IA

1. Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública. Tram. 
300-00059/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya. Tram. 
300-00064/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre la formació professional. Tram. 300-00060/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana. Tram. 300-
00061/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00062/12. David Cid Co-
lomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions 
del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics. Tram. 300-
00063/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals. Tram. 300-
00065/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Debat sobre la protecció de la infància. Tram. 255-00005/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers. Tram. 302-00041/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de 
mossos d’esquadra i bombers. Tram. 302-00042/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles. 
Tram. 302-00043/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructu-
res. Tram. 302-00044/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

13. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 19 de desembre de 2018, a 
les 10.00 h).

14. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les con-
dicions laborals dels treballadors. Tram. 361-00003/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè in-
formi sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels ser-
vidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat. Tram. 361-00004/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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16. Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017. Tram. 
255-00006/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat ban-
cari. Tram. 302-00045/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat 
de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment. Tram. 
302-00046/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat i votació.
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Punt 13 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la investigació sobre 

el càncer. Tram. 310-00082/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Repu-
blicà. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies enllaça-
des. Tram. 310-00083/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat en què es tro-
ben els convenis que s’han de signar amb les empreses subministradores d’aigua i 
energia en el marc de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Tram. 310-00081/12. Susanna 
Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte d’estat contra 
la violència de gènere. Tram. 310-00086/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política en matèria 
d’armament anunciada pel Govern de l’Estat. Tram. 310-00087/12. Albert Batet i 
Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions 
aparegudes a la premsa sobre els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017. Tram. 310-
00088/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris d’actuació 
de la fiscalia. Tram. 310-00089/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de 
l’economia catalana. Tram. 310-00084/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la representació de 
la Generalitat en els organismes interadministratius i intergovernamentals. Tram. 
310-00085/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.
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10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament dels 
membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 310-00080/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00046/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00047/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00045/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00048/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00049/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00044/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 9 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24446 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari 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 Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esqua-
dra i bombers (tram. 300-00050/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat respec-

te a la Seguretat Ciutadana i la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra en la 
seva tasca de control de l’ordre públic, garantint en tot moment l’exercici dels drets 
fonamentals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència 
de violència.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al cos de Mossos d’Esqua-
dra i al cos de Bombers de la Generalitat que en els darrers anys han desenvolupat 
les seves tasques de vetllar per les polítiques públiques de seguretat i d’emergència 
en condicions de treball difícils fruit de la congelació de les seves plantilles i de les 
retallades que han afectat a les seva situació salarial, laboral i material.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos 
de la Generalitat, concretament de 750 nous mossos i 250 nous bombers.

b) Accelerant el diàleg, la negociació i els acords amb els representants sindicals 
de mossos i bombers per resoldre total o parcialment reivindicacions legítimes com 
les de millores salarials, organització i horaris de les plantilles i jubilació anticipada.

c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina, 
manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat especialit-
zats de treball.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24792, 24809 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24792)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos 
d’esquadra i bombers (tram. 302-00041/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3.a

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos 
de la Generalitat, concretament d’un mínim de 750 nous mossos i d’un mínim de 250 
nous bombers.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24809)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bom-
bers (tram. 302-00050/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació al punt 1

1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat respec-
te a la Seguretat Ciutadana i la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra en la 
seva tasca de control de l’ordre públic, garantint en tot moment l’exercici dels drets 
fonamentals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència de 
violència. En tot cas, la Conselleria d’Interior garantirà que el Cos de Mossos d’Es-
quadra pugui actuar amb la màxima professionalitat al marge de tota controvèrsia 
ideològica i política.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.a

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

a. Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos 
de la Generalitat, concretament de 750 nous mossos i 250 nous bombers. En els prò-
xims 5 anys, la Generalitat de Catalunya haurà de dotar de suficients recursos els 
pressupostos successius per donar compliment a que anualment es convoquin noves 
promocions de mossos i bombers, per poder fer front a les jubilacions i els proble-
mes estructurals dels Cossos de mossos i de bombers.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.b

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

b. Accelerant el diàleg, la negociació i els acords amb els representants sindicals 
de mossos i bombers per resoldre total o parcialment reivindicacions legítimes com 
les de millores salarials, organització i horaris de les plantilles i jubilació anticipada. 
El Govern de la Generalitat presentarà un calendari en el termini de sis mesos des 
de l’aprovació de la present moció.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació al punt 3.c

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina, 
manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat especialit-
zats de treball. El Govern de la Generalitat haurà d’incorporar les partides neces-
sàries en el pressupost de cada exercici.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24459 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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 la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 
300-00051/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra
1. Rebutjar qualsevol intent d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra, que han de restar sempre al marge de tota controvèrsia 
política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges establerts per l’ordenament 
democràtic.

Recursos econòmics
2. Elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de mancances 

del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, i dotar-los amb 
les corresponents partides econòmiques.

3. Comprometre’s a que futures pujades que es puguin fer al preu de les hores 
extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bombers de Catalunya, 
qüestió que és veritablement urgent per trobar-se actualment a preus irrisoris, no 
afectaran al volum total d’hores extra estructurals que s’han de realitzar mentre es 
produeix l’increment efectiu de plantilla necessari i indispensable.

Equipament dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers
4. Realitzar des del Departament d’Interior una recollida de dades a totes les co-

missaries de Mossos d’Esquadra i parcs de Bombers de Catalunya, per tal de conèi-
xer de primera mà, i de forma actualitzada, les necessitats de vestuari i de material 
que la pròpia plantilla considera indispensables.

5. Prioritzar especialment, adoptant les mesures econòmiques i de gestió admi-
nistrativa que siguin pertinents, que el Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bom-
bers disposin del vestuari i del material adequat i en condicions per fer el seu treball, 
i que aquestes necessitats surtin de la recollida de dades abans esmentada.

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es compri des del Departa-
ment d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques de cada lloc, 
així com que s’adapten a les característiques físiques d’ambdós gèneres.

7. Garantir els recursos econòmics necessaris per reparar i readaptar el parc de 
vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, així 
com dotar-los de vehicles específics per utilitzar-los segons l’especialitat (risc quí-
mic, muntanya, subaquàtics, etc.)

8. Complir puntualment i rigorosa, en un temps prudencial, les mesures que la 
Inspecció de Treball i la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en el tre-
ball determinin com a necessàries per mantenir un entorn saludable i en condicions 
pels treballadors i treballadores del CME i del Cos de Bombers de Catalunya.
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Plans de carrera professional
9. Treballar des del Departament d’Interior per assegurar que totes les unitats 

operatives del Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bombers disposen del corres-
ponent pla de carrera professional, tant horitzontal, dintre de la pròpia categoria, 
com vertical, i que aquests, tots, tinguin criteris suficientment objectius i objectiva-
bles com perquè es basin sempre en el mèrit i la capacitat.

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen 
les diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny 
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garan-
tint la formació continuada.

Negociació i acords
11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior busqui els mecanismes ne-

cessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les condicions laborals dels tre-
balladors i treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, així com que recuperin els drets perduts al llarg dels últims anys.

12. Executar, el més aviat possible, els acords ja signats sobre recuperació de 
drets i condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, que restin pendents de compliment, i assegurar que aquests acords dis-
posaran de la garantia pressupostària corresponent.

13. Treballar per elaborar plans de conciliació de la vida laboral i familiar, i 
igualtat, al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de Bombers.

Cos de Bombers 
14. Comprometre’s a que en cap cas es suplirà la greu mancança de personal de 

bombers professionals a través de bombers voluntaris.
15. Redactar, prèvia negociació amb els representants del Cos de Bombers de 

Catalunya, els acords que regulin el funcionament del Cos de Bombers de Catalu-
nya, tal i com la pròpia Funció Pública exigeix.

Cos de Mossos d’Esquadra
16. Regular les mesures de seguretat de les comissaries i de les funcions que ha 

de desenvolupar l’agent que realitza el servei de porta.
17. Adoptar els canvis necessaris en la normativa relativa al règim disciplinari 

del Cos de Mossos d’Esquadra en el sentit de: 
a. Assegurar que totes les actuacions en la fase d’informació reservada dintre de 

la fase inicial de qualsevol investigació s’incorpora l’expedient sancionador incoat 
com a resultat de les mateixes.

b. Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la DAI amb l’agent en 
qüestió es realitzi a través d’un mitjà que deixi constància i fefaencia suficient com 
per garantir prova de la seva procedència i del contingut concret.

Relacions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals
18. Establir els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’informació bila-

terals, i assegurant que es produeixin de forma igualitària cap a un sentit i cap a 
l’altre, entre el CME i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de millorar la 
prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualsevol mena.

19. Donar a conèixer a les diferents policies locals de Catalunya els protocols 
d’assignació de trucades del 112, per tal que pugui centralitzar de manera efectiva, 
en un temps prudencial, totes les trucades d’emergència de tot el territori català.

20. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats que pugui realitzar l’Institut de Seguretat Pública, i 
assegurar que es tenen en consideració les propostes i interessos d’aquestes policies 
locals alhora de dissenyar els programes formatius, a través de contactes periòdics 
des de la Direcció General de Policies locals.
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Distincions
21. Garantir, a través dels canvis que siguin necessaris a la normativa interna 

(Instrucció 4/2012), la presència dels sindicats representatius perquè puguin opinar 
en les propostes d’entrega de medalles, i que es garanteixi alhora que la seva opinió 
és tinguda en compte a la decisió final.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24803, 24808, 24810 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24803)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302-00042/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10 

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que compo-
sen les diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, reforçant el disseny 
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garan-
tint la formació continuada.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior reforci els mecanismes ne-
cessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les condicions laborals dels tre-
balladors i treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, així com que recuperin els drets perduts al llarg dels últims anys.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24808 I 24810)

Reg. 24808

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302– 
00042/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. Rebutjar qualsevol intent d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra, que han de restar sempre al marge de tota controvèrsia 
ideològica i política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges establerts per 
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i per l’ordenament democràtic.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

2. Elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de mancances 
del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, i dotar-los amb 
les corresponents partides econòmiques, garantint que aquest pla de xoc es realitzi 
com a màxim en 2 anys.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. Comprometre’s a que futures pujades que es puguin fer al preu de les hores 
extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bombers de Catalunya, 
qüestió que és veritablement urgent per trobar-se actualment a preus irrisoris, no 
afectaran al volum total d’hores extra estructurals que s’han de realitzar mentre es 
produeix l’Increment efectiu de plantilla necessari i indispensable. Aquestes pujades 
del preu de les hores extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bom-
bers de Catalunya se situaran entre el 30 i el 35%.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es comprí des del Departa-
ment d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques de cada lloc i 
procedir a la modernització i renovació dels nous vestuaris en concepte de dotacions 
específiques i de dotacions genèriques del vestuari i els materials del Cos de Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat amb l’objectiu d’equiparar aquestes dotacions especí-
fiques i genèriques als estàndards dels països del nostre entorn europeu.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen 
les diferents àrees i unitats dei Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny 
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garan-
tint la formació continuada. El Govern haurà de presentar un calendari en el termini 
de 6 mesos des de l’aprovació de la present moció.ó

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 14

14. Comprometre’s a que en cap cas un parc de bombers voluntaris no substituirà 
les funcions dels bombers professionals.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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Reg. 24810

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302-
00042/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 17 bis

17 bis. Facilitar l’accès mutu de les bases de dades i establir mecanismes d’inter-
connexió entre els diferents Cossos i Forces de Seguretat.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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Punt 11 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament 
a les escoles
302-00043/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24545 i 24551 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 300-00056/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Velar por el cumplimiento la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las 

Bibliotecas en cuanto a que tienen que existir unos «textos adecuados en el conte-
nido y en la forma» que se adapten «al rigor científico adecuado a las edades de los 
alumnos y al currículo» tanto en los libros de texto como en los documentos propor-
cionados por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

2. Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres tanto en los libros 
de texto como en los documentos proporcionados por la Xarxa Telemàtica Educati-
va de Catalunya para visibilizar las aportaciones de las mujeres a las diferentes dis-
ciplinas y contribuir así a su reconocimiento en los avances científicos e históricos.

3. Velar por la presencia de las diferentes relaciones afectivas y las diferentes op-
ciones sexuales tanto en los libros de texto como en los documentos proporcionados 
por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

4. Velar para que todos los manuales sean aptos para ser aplicados como libros 
de estudios en las aulas catalanas.

5. Velar para que se garantice la neutralidad en las escuelas catalanas como indi-
ca el Defensor del Pueblo para que no haya simbología partidista o patios llamados 
«1 de octubre» como sucede actualmente.

6. Manifestar el apoyo a los alumnos catalanes que se han sentido humillados 
y cuya dignidad y la de sus familias se ha visto vulnerada por la profesión de sus 
progenitores.

7. Garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas.
8. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusacio-nes de 

mentir que se han vertido contra ellos.
9. Dejar de dar subvenciones a asociaciones privadas de la Comunidad Valenci-

ana, Baleares y Francia y destinar esas partidas presupuestarias a la educación pú-
blica catalana.

10. Convocar oposiciones para el cuerpo de inspectores.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 24793, 24806 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24793)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 302-
00043/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Vetllar perquè es garanteixi el dret a l’educació amb respecte a tothom amb 
independència de les seves idees i sense discriminació de cap tipus, així com el res-
pecte a la pluralitat a les escoles de Catalunya, i perquè no hi hagi simbologia par-
tidista.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. Rebutjar qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola, i instar 
al conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 7

7. Garantir el respecte a tots els alumnes a les aules catalanes i rebutjar qualsevol 
tipus d’assenyalament de l’alumnat i del professorat.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 8

8. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusaciones de 
mentir que se han vertido contra ellos.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

11. Exigir al Departament d’Ensenyament que promogui la confiança en el siste-
ma educatiu, aclarint els fets allà on s’han produït denúncies, donant les explicacions 
oportunes a partir dels informes elaborats per inspecció educativa o pels propis cen-
tres educatius afectats, i que fomenti una resolució de conflictes als centres educatius 
per les vies i procediments previstos per la pròpia Administració Educativa.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24806)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a 
les escoles (tram. 302-00043/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Convocar oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 12 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
infraestructures
302-00044/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24546 i 24550 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 300-00055/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión de-

tallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación actual y las 
necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la priorización de 
las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a posibili-
dades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad 
del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios 
objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y contan-
do con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes soci-
oeconómicos, como de la ciudadanía.

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraes-
tructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas 
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesa-
rio para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades. 
En particular, presentar una planificación valorada y detallada para las siguientes 
actuaciones: 

– Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona
– Canal Segarra-Garrigues
– Tren-Tram de Tarragona
– Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona
– Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants...)
– Prolongación de la C-32
3) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de 

las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y seguri-
dad, con especial atención a aquellos puntos en los que un fallo pueda resultar ca-
tastrófico, como estructuras (puentes, túneles...) o trincheras. En carreteras, incre-
mentar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de 
los puntos negros de concentración de accidentes.

4) Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la 
prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas con-
cretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes o la 
implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable, y en concreto: 

a. En cuanto a los trenes, definir el material móvil necesario y planificar la com-
pra de nuevas unidades para la prestación del servicio en condiciones de fiabilidad y 
confort adecuadas. En especial, planificar la sustitución de los trenes de media dis-
tancia más viejos o no adecuados a la duración efectiva de estos recorridos.
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b. En cuanto a los horarios, analizar la posibilidad de incrementar los trenes de 
«última hora», a fin de que los viajeros que opten por desplazarse en tren tengan ga-
rantizado su retorno al final del día.

c. En cuanto a la atención al viajero, mejorar la información tanto en caso de in-
cidencia como en condiciones normales de circulación, garantizando como mínimo: 

i. La instalación de horarios y mapas en los andenes de todas las estaciones, dado 
que hoy en día no siempre es posible consultarlos sin abandonar el andén (Plaça Ca-
talunya, por ejemplo)

ii. La mejora de la coordinación y la información de las alternativas en caso de 
incidencia, teniendo en cuenta todos los servicios de transporte público existentes 
para ofrecer la mejor alternativa en cada caso.

5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura pro-
ductiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento de 
la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Impulsar, dentro de este corre-
dor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad de la rehabilitación 
de la línea Reus - Roda de Berà para la circulación de mercancías.

6) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comuni-
dades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías ecuáni-
me y sostenible que pase por garantizar que las concesiones de autopistas de peaje 
no se prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación cuando finalice la 
concesión.

7) Presentar un nuevo Proyecto de Ley de Puertos de Cataluña que dé respuesta 
a los nuevos retos del sector con total seguridad jurídica.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24794, 24801, 24804 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24794)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 
302-00044/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 5

5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura pro-
ductiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento de 
la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Impulsar, dentro de este corre-
dor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad de la rehabilitación 
de la línea Reus - Roda de Berá para la circulación de mercancías.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24801)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 302-
00044/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició en el punt 1

1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión de-
tallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación actual y las 
necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la priorización de 
las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a posibilida-
des presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del 
plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios obje-
tivos de eficiencia, de reducción de las emisiones de CO

2
 con el objetivo de cumplir 

los Acuerdo de París sobre el cambio climático, rentabilidad, evaluación constante y 
transparencia, y contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, 
como de agentes socioeconómicos, como de la ciudadanía.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió en el punt 2

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraes-
tructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas 
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesa-
rio para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades. 
En particular, presentar una planificación valorada y detallada para las siguientes 
actuaciones: 

– Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona
– Canal Segarra-Garrigues
– Tren-Tram de Tarragona
– Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona
– Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants...)
– Prolongación de la C-32

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició en el punt 4

4) Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la 
prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas 
concretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes 
o la implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable, y de las 
políticas de tarificación adaptando las zonas a las realidades locales y kilométricas, 
para no generar desigualdades entre territorios y en concreto: 
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

8) Desplegar de manera definitiva la Llei de Finançament del Transport Públic 
durante el año 2019, para dotar de más recursos las políticas de fomento e inversión 
en transporte público.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24804)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les in-
fraestructures (tram. 302-00044/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 1

1) Presentar en sede parlamentaria antes en un termini de seis meses un Plan de 
Inversión detallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación 
actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico viàries, ferrovi-
àries i de transport competència de la Generalitat de Catalunya, permita la priori-
zación de las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a 
posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria esta-
bilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a cri-
terios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y 
contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes 
socioeconómicos, como de la ciudadanía.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 2

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraes-
tructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas 
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesa-
rio para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades 
i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En particular, presentar una plani-
ficación valorada y detallada para las siguientes actuaciones: 

– Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona
– Canal Segarra-Garrigues
– Tren-Tram de Tarragona
– Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona
– Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants...)
– Prolongación de la C-32
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 3

3) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de 
las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y seguri-
dad, con especial atención als trams de concentració d’accidents a aquellos puntos 
en los que un fallo pueda resultar catastrófico, como estructuras (puentes, túneles…) 
o trincheras. En carreteras de la Xarxa Viària de la Generalitat de Catalunya, incre-
mentar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de 
los puntos negros de concentración de accidentes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.c.i

4) c.i. La instalación de horarios y mapas en los andenes de todas las estaciones. 
dado que hoy en día no siempre es posible consultarlos sin abandonar el andén (Pla-
ça Catalunya, por ejemplo)

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 5

5) Continuar apostant Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como 
infraestructura productiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promo-
ver el incremento de la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Al mateix 
temps, instar al Govern de l’Estat a materialitzar definitivament el Corredor del Me-
diterrani després de molts anys de retard acumulat. Continuar impulsant Impulsar, 
dentro de este corredor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad 
de la rehabilitación de la línea Reus - Roda de Berà para la circulación de mercan-
cías.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 6

6) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comu-
nidades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías de 
Catalunya ecuánime y sostenible que pase por garantizar que las concesiones de 
autopistas de peaje no se prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación 
cuando finalice la concesión. En aquest sentit, mantenir reunions amb el Govern de 
l’Estat per tal d’conseguir un sistema equitatiu, harmònic i coherent per totes les 
carreteres i autopistes de la xarxa. En el si del Grup de Treball de Peatges, conti-
nuar treballant per una proposta consensuada de nou model de gestió i finançament 
de las vies d’alta capacitat.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social 
del rescat bancari
302-00045/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24575 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Eva Baró Ramos, diputada del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
retorn social del rescat bancari (tram. 300-00057/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a les recomanacions del Síndic de Greuges exposades 

en el seu informe «El Dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» de Febrer de 2018, on 
reclama que la de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb) cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social i també reafirma el 
seu compromís amb la moció 66/XX, aprovada el 22 de Maig de 2013, per a ga-
rantir el dret a l’habitatge, reclamant la creació d’un Fons Social d’Habitatge amb 
actius procedents de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb).

2. Declara la necessitat que els partits polítics amb representació en aquesta cam-
bra a actuar amb coherència i fer efectiu el seu compromís amb el dret de l’Habi-
tatge a totes les institucions on hi tinguin representació, especialment al Congres i 
Senat de l’Estat Espanyol, per a tal d’assegurar: 

a. La cessió d’un mínim del 30% del fons d’habitatges de la Sareb per crear un 
fons d’habitatge de lloguer social, regulant la cessió temporal d’habitatge, durant un 
marc temporal de cinc anys, que actualment estigui en mans de la Sareb o de les en-
titats financeres rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques 
puguin donar resposta a l’actual emergència habitacional.

b. La modificació de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per a tal de per-
metre a els Ajuntaments i Corporacions Locals aprofitar els seus superàvits muni-
cipals per a exercir el dret a tanteig i retracte i constituir un estoc d’habitatge públic 
de lloguer social, especialment en aquelles localitats amb una demanda acreditada 
important.

c. Que el Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a les seva disposició per a 
tal de garantir que les administracions locals puguin fer efectiu el seu dret al tanteig 
i retracte, i creant unes línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adqui-
rir habitatges procedents d’execució hipotecaria via tanteig i retracte, adaptant l’ex-
periència pionera de l’Institut Català de Finances i l’Agencia Catalana de l’Habitatge 
i recuperant per a la societat habitatges que sinó no només serviran per engreixar els 
guanys dels fons voltor.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Eva Baró Ramos, diputada, GP ERC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 24795, 24799, 24800, 24805 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 

17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24795)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 
302-00045/12)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

b. Donar recolzament a les mesures aprovades pel Govern de l’Estat, en el dar-
rer Consell de Ministres del dia 14 de desembre, per facilitar l’accés a l’habitatge. 
Entre elles la possibilitat que els Ajuntaments puguin destinar els seus superàvits a 
promoure un parc d’habitatge públic.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

c. Que el Govern de la Generalitat modifiqui l’«Acord marc per a l’Adhesió 
d’ajuntaments amb demanda forta i acreditada, i l’homologació d’entitats socials 
amb l’interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte mitjançant 
una línia de préstecs bonificats», en el sentit que els Ajuntaments puguin adquirir la 
plena propietat dels habitatges, no temporal, com s’especifica en l’esmentat acord, 
així com que tant els ajuntaments com les entitats contemplades com a beneficiàries 
a l’acord tinguin una bonificació del 100% dels interessos estipulats en els préstecs.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24799)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Manifesta el seu suport a Insta el Govern de la Generalitat a seguir les re-
comanacions del Síndic de Greuges exposades en el seu informe «El Dret a l’Ha-
bitatge: Qüestions Urgents» de Febrer de 2018, on reclama que la de la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) cedeixi el 30% 
d’immobles al lloguer social i també reafirma el seu compromís amb la moció 66/
XX, aprovada el 22 de Maig de 2013, per a garantir el dret a l’habitatge, reclamant la 
creació d’un Fons Social d’Habitatge amb actius procedents de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) i, en especial, a: 
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a al punt 1, que quedaria redactat de la següent 
manera

a. Insta el Govern de la Generalitat a coordinar-se amb el Govern d’Espanya i 
els principals agents socials i econòmics per tal de crear un Fons Social d’Habitatge 
amb actius obtinguts, entre altres, a partir de la cessió d’habitatges de la Societat 
de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), impulsant els 
canvis legislatius necessaris per tal que aquesta entitat cedeixi el un terç dels immo-
bles per a lloguer social.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra b al punt 1, que quedaria redactat de la següent 
manera

b. Insta el Govern de la Generalitat a incrementar el pressupost destinat a políti-
ques públiques d’habitatge seguint la recomanació del Síndic de Greuges per tal de 
passar del 0,2 % del PIB que es destina actualment al 0,6% del PIB per al proper 
exercici pressupostari.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Insta el Govern de la Generalitat a fer servir l’Índex de Referència de Preus 
de Lloguer amb l’objectiu de contribuir a la contenció de preus mitjançant l’establi-
ment d’avantatges i incentius per a aquells propietaris que lloguin a un preu igual o 
inferior al 90% de l’establert a l’esmentat índex.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24800)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de diversos incisos de la lletra a del punt 2

a. La cessió d’un mínim del 30% del fons d’habitatges de la Sareb per crear un 
fons d’habitatge de lloguer social, regulant la cessió temporal d’habitatge, durant un 
marc temporal de cinc anys, que actualment estigui en mans de la Sareb o de les en-
titats financeres rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques 
puguin donar resposta a l’actual emergència habitacional.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 2

c. Que el Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a les la seva disposició 
per a tal de garantir que les administracions locals puguin fer efectiu el seu dret al 
tanteig i retracte, fent efectiu l’augment del 38% de pressupost previst per a habi-



plE 22
17 de desembre de 2018

Dossier 22

tatge i creant unes línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adquirir 
habitatges procedents d’execució hipotecaria via tanteig i retracte, adaptant l’expe-
riència pionera de l’Institut Català de Finances i l’Agència Catalana de l’Habitatge i 
recuperant per a la societat habitatges que sinó no només serviran per engreixar els 
guanys dels fons voltor.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 2

3. Insta al Govern de la Generalitat a augmentar en mig punt el tipus general 
del gravamen de l’impost d’actes jurídics documentats, en la seva modalitat de do-
cuments notarials en la constitució de préstecs amb garantia hipotecària, atès que 
des del reial decret 17/2018 de 8 de novembre, és el prestamista el subjecte passiu 
de l’impost.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4

4. Insta al Govern de la Generalitat a extendre la mesura de destinar el 30% de 
les promocions residencials de més de 600 m2 en sòl urbà, siguin obra nova o refor-
ma integral, a habitatge de protecció pública permanent.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 5

5. Insta al Govern de la Generalitat a, seguint les recomanacions del Síndic de 
Greuges exposades en el seu informe «El dret a l’habitatge: qüestions urgents» de 
febrer de 2018, incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge 
fins arribar com a mínim a un 0,6% del PIB.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24805)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el re-
torn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2.d

2.d.) Que, per complementar l’actuació municipal descrita al punt 2.b.) i aconse-
guir que no es perdin oportunitats d’ampliació del parc públic d’habitatge social a 
través del tanteig i el retracte, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, reforci el finançament necessari, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries, per a l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitat-
ges buits o amb lloguer social que siguin objecte de transmissió pels grans tenidors.



plE 22
17 de desembre de 2018

23 Dossier

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2.e

2.e.) Que en els propers anys es doti de finançament les actuacions previstes per 
poder complir amb els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), 
una vegada aquest sigui aprovat definitivament, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 
i la necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat 
nacionalment i socialment
302-00046/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 24576 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 règim del 78 i la necessitat 
de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (tram. 
300-00054/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, manifesta que la Constitució Espanyola, la Llei 

d’Amnistia i els anomenats «Pactes de la Moncloa» van constituir els acords i nor-
mes que configuren l’anomenada Transició, sense que els mateixos fossin garantia 
dels drets democràtics, socials i nacionals del nostre poble.

2. El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial 
de la Constitució Espanyola en els següents continguts: 

2.1. El Cap d’Estat es construeix de forma hereditària en els descendents del Sr. 
Juan Carlos de Borbón (proclamat Rei d’Espanya a Les Corts franquistes), al qual 
se li atribueixen facultats d’intervenció política no estant subjecte a responsabilitats.

2.2. No reconeix el Dret d’Autodeterminació, separa i divideix nacions històri-
ques i ni tant sols permet la federació de les Comunitats Autònomes.

2.3. Atribueix a les Forces Armades la missió de defensar la integritat territorial 
i l’ordenament constitucional.

2.4. Manté els privilegis per la jerarquia de l’Església Catòlica al no establir el 
laïcisme com a principi i garanteix com a Dret Fonamental «el dret que assisteix als 
pares per tal que els seus fills rebin formació religiosa...».

2.5. No possibilita altres formes d’organització socioeconòmica que no sigui el 
capitalisme que denomina economia de mercat i estableix com a sistema únic.

2.6. No estableix com a Drets Fonamentals, directament exigibles sense necessi-
tat de cap normativa que els desenvolupi, el Dret a la sanitat pública de qualitat, les 
pensions públiques garantides o tants d’altres drets socials.

3. El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer efectives les següents accions 
polítiques i normatives de caràcter democràtic, sobirà i social: 

3.1. Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o qualse-
vol forma de gestió indirecta un salari mínim de 1.200 € que en cap cas podrà ser 
objecte de rebaixa.

3.2. Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió pública 
universal i qualitat, garantint el 6% del PIB a ensenyament. No renovació dels con-
certs de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.

3.3. Garantia de gratuïtat de l’ensenyament des del 0-3 fins a la Universitat, tran-
sitòriament rebaixa del 30% de les taxes universitàries a partir del curs 2018-2019.

3.4. Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu que com a mínim suposi: 
a) Incrementar progressivament els trams de l’IRPF per les rendes superiors a 

60.000 €.
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b) Reforma de l’impost de successions: reduir el màxim exempt en qualsevol cas 
(excepte entre parella). Incrementar els tipus de forma progressiva, centrant-nos en 
grans fortunes.

3.5. Recapitalitzar i recuperar el conjunt del sistema sanitari en quan a la gestió 
pública; per tant, impulsar la comissió d’estudi per analitzar i avaluar les conces-
sions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió pública directa.

3.6. Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos. Per fer-
ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública. 
Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els 
serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí 
i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment durant la 
darrera dècada. Es dotarà del pressupost necessari i del personal del qual s’ha pres-
cindit.

3.7. Es regularà el procediment d’expropiació dels habitatges buits de la banca 
amb consideració en relació a la quantia indemnitzatòria d’allò que l’Estat ja els hi 
va avançar amb el seu rescat. A la vegada es crearà amb parc d’habitatge públic amb 
un preu de lloguer que no superi el 30% del salari.

3.8. Impulsar una reforma de l’Institut Català de Finances (ICF) per tal que es 
converteixi en l’embrió real de la banca pública catalana i presentar en el primer se-
mestre de 2019 el Projecte de Llei de la Banca Pública.

3.9. Modificar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la igualtat retri-
butiva entre dones i homes.

3.10. Crear un observatori de control, denúncia i transparència en relació a les 
vulneracions de Drets Humans per part del Cos de Mossos d’Esquadra.

4. El Parlament de Catalunya, manifesta tot el suport a les preses polítiques, a 
les persones exiliades, i a totes les milers de persones repressaliades per part de 
l’aparell de l’estat espanyol, per haver defensat el dret a l’autodeterminació, així com 
a l’exercici dels Drets Fonamentals de Llibertat d’expressió, Reunió i Manifestació 
que es puguin donar el 21 de desembre de 2018 o en l’inici de la «Macrocausa Ca-
talunya» davant el Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24802 i 24815, 24807 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24802 I 24815)

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena 
sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (tram. 302-
00046/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 1

El Parlament de Catalunya, manifesta que la Constitució Espanyola, la Llei 
d’Amnistia i els anomenats «Pactes de la Moncloa» van constituir els acords i nor-
mes que configuren l’anomenada Transició sense que els mateixos fossin garantia 
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dels drets democràtics, socials i nacionals del nostre poble del reconeixement nacio-
nal de Catalunya i del blindatge dels drets socials.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 2

El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial 
de la Constitució Espanyola les actuals limitacions democràtiques recollides en la 
Constitució en els següents continguts: 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del sub punt 2.7

2.7 Prioritza, en l’actual article 135, el pagament dels interessos del deute a la 
garantia dels drets socioeconòmics de la ciutadania.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 4

El Parlament de Catalunya, manifesta tot el seu suport a les preses polítiques, 
a les persones exiliades, i a totes les milers de persones repressaliades per part de 
l’aparell de l’Estat espanyol, per haver defensat el dret a l’autodeterminació, així 
com a l’exercici de Drets Fonamentals de Llibertat d’expressió, reunió i manifesta-
ció que es puguin donar el 21 de desembre de 2018 o en l’inici de la «Macrocausa 
Catalunya» davant el Tribunal suprem. Tant els que ja tinguin causa oberta com els 
que es puguin produir en el futur per les mateixes causes.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 24807)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la 
necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i social-
ment (tram. 302-00046/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.1. Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o qualse-
vol forma de gestió indirecta consideracions de comerç just i ètic que garanteixi que 
les empreses prestadores de serveis no inverteixen o comercien amb combustibles 
fòssils, urani, plutoni o tabac.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.2. Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió de places 
en centres del Servei d’Educació de Catalunya que garanteixi l’accés universal i de 
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qualitat, garantint, tendint a una despesa del 6% del PIB a ensenyament. No renova-
ció dels concerts de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.3. Garantia de gratuïtat de l’ensenyament de les etapes educatives obligatòries 
i garantir l’accés a l’etapa 0-3 i reducció del 30% de les taxes universitàries en tres 
anys, en funció de la disponibilitat pressupostària.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.5. Garantir un sistema sanitari públic de qualitat que, dins la diversitat de pro-
visió de serveis, s’emmarqui sempre en la transparència i en el retiment de comptes 
per tal de donar el millor servei sanitari a la ciutadania de Catalunya.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.6. Presentar a principis d’any, i tal i com es va comprometre el govern, el decret 
llei d’accessiblitat per millorar la gestió i reduir les llistes d’espera del nostre país.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.7. Es treballarà per a posar al mercat els habitatges buits ara mateix a mans 
de banca que va rebre prestacions públiques per a garantir la seva viabilitat i que 
no han tornat.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.8. Es treballarà per a convertir l’Institut Català de Finances (ICF) en un banc 
públic català un cop s’aprovi el nou paquet normatiu europeu que regula el procedi-
ment d’autorització d’entitats de crèdit, en la que s’incorporarà la definició i regula-
ció de les entitats de crèdit públic.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3.9. Desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la igualtat retri-
butiva entre dones i homes.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Debat sobre la protecció de la infància
255-00005/12

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.
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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.).



8

 GP PSC-Units (reg. 24857)

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

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.
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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
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Debat i votació

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 
2017
255-00006/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 24899, 24900, 24951, 24960, 24962, 24963 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 19.12.2018

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 24899)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de 
setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Durant el Ple celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una majoria parlamen-
tària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives que pretenien l’esta-
bliment d’un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas de la Llei 19/2017), i 
d’una mena de constitució provisional que pretenia regular la transició fins a la defi-
nitiva constitució d’un hipotètic nou Estat català (en el cas de la Llei 20/2017). Amb 
l’aprovació d’aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària pretenia la derogació de 
la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i, fent-ho així, liquidava 
les institucions d’autogovern catalanes.

La forma de tramitació, a més, prescindí totalment d’elements que formen part 
del nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest cas 
mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i procedi-
ments específicament previstos per a transformacions del marc institucional tan pro-
fundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de reforma 
constitucional i un per a la reforma de l’Estatut, i sens dubte prescindint també de 
les majories requerides per a la pròpia modificació de l’Estatut d’Autonomia, així 
com de les majories requerides per als aspectes relatius a normativa electoral.

Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del decret de 
convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir 
endavant amb la preparació de la convocatòria de l’1 d’octubre, que no comptava 
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en 
matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi de bones 
pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Condemna als actes vandàlics, agressions, 
amenaces o intimidacions
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus 
que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o vio-
lents que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos a Catalunya. El Parlament també manifesta la necessitat d’eradicar del debat 
públic el discurs de l’odi, la deshumanització de l’adversari, i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent d’un mateix o d’una mateixa.
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Proposta de resolució 2. Assegurar la convivència, el pluralisme en 
l’espai públic i la neutralitat de les institucions
El Parlament de Catalunya, 
1. Insta al Govern de la Generalitat a preservar el pluralisme en l’espai públic, en 

el qual s’hi ha de poder expressar el dissens, sense que ningú no pugui apropiar-se’l 
en exclusiva.

2. Referma que, com preveu l’Estatut, l’Administració de la Generalitat ha de 
servir amb objectivitat els interessos generals i ha d’actuar amb submissió plena a 
les lleis i al dret.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el respecte als prin-
cipis de neutralitat i imparcialitat de l’Administració, com a garantia dels principis 
d’igualtat i de legalitat.

Proposta de resolució 3. Garantir el respecte a la legalitat i a l’actual 
marc institucional, així com als mecanismes i majories establerts per a 
la seva reforma
El Parlament de Catalunya
1. Insta al Govern de la Generalitat a garantir que els poders públics respectin 

les lleis, una de les principals conquestes del moviment democràtic, i a respectar 
sempre el principi de legalitat, el de jerarquia normativa i el de seguretat jurídica en 
tota actuació dels poders públics. Així mateix, manifesta que aquests principis són 
aplicables al conjunt dels poders públics, inclòs el poder legislatiu.

2. Manifesta la necessitat de respectar els procediments establerts a la Constitu-
ció i l’Estatut per a la seva reforma, així com a les majories reforçades establertes 
per a modificar el marc de convivència, com a millor garantia per assolir els con-
sensos necessaris per tal que qualsevol canvi en el marc de convivència sigui àmpli-
ament acceptat per la ciutadania.

Proposta de resolució 4. Desbloquejar les institucions, evitar erosionar-
les creant organismes paral·lels i refer consensos
El Parlament de Catalunya,
1. Es compromet a desbloquejar, en el termini de 3 mesos, la renovació de molts 

òrgans estatutaris i d’altres previstos en la legislació sectorial que tenen membres 
amb els seus mandats finalitzats.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar el conjunt de les se-
ves institucions (Presidència de la Generalitat, Govern de la Generalitat i Parlament 
de Catalunya), davant de qualsevol intent, per part d’ens de qualsevol mena, d’atri-
buir-se’n les funcions o la representació, de fer un ús fraudulent dels seus símbols, 
imatge o nom, o d’establir una institucionalitat paral·lela.

3. Reivindica la centralitat del Parlament de Catalunya, com a òrgan que repre-
senta al conjunt de la ciutadania de Catalunya, com a espai de debat sobre el futur 
polític de Catalunya, alhora que manifesta el seu suport a l’establiment d’espais que 
facilitin la recuperació de la confiança i el diàleg entre els diferents grups parlamen-
taris i puguin facilitar el restabliment de consensos bàsics i l’establiment de nous 
consensos.

Proposta de resolució 5. Diàleg, negociació i pacte per sortir de 
l’atzucac
El Parlament de Catalunya,
1. Constata que les posicions polítiques dels grups que representen al conjunt de 

la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat estan molt allunyades les unes de 
les altres i desaconsellen reiterar l’error d’intentar imposar el projecte polític d’uns 
sobre els altres.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar un procés de delibe-
ració que permeti acostar posicions entre els diferents actors polítics i socials, i es 
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compromet a acompanyar aquest procés de deliberació per tal de cercar solucions 
polítiques a la situació actual.

3. Constata que la solució només pot arribar a través d’un procés de diàleg, nego-
ciació i pacte, del que pugui sorgir un ampli consens, de com a mínim dues terceres 
parts del Parlament.

Proposta de resolució 6. Catalunya, clau en una Espanya i una Europa 
federals
El Parlament de Catalunya,
1. Manifesta la necessitat d’abordar un procés de reforma profunda de la Consti-

tució per tal d’assolir un Estat plenament federal, per tal d’aprofundir en el caràcter 
democràtic de l’Estat a la vista dels nous drets que resulta necessari introduir vista 
l’evolució social i tecnològica dels darrers 40 anys, per garantir plenament el seu ca-
ràcter social, i per abordar millor la dimensió europea.

2. Manifesta la necessitat d’abordar una reforma del sistema de finançament a 
través de l’establiment d’una hisenda federal.

3. Manifesta la necessitat que, per respondre adequadament a un model de tipus 
federal, s’abordi també una reforma de l’Estatut, per enfortit l’autogovern.

4. Manifesta que resulta indispensable la participació de la ciutadania, en els 
processos de reforma esmentats, mitjançant el vot en referèndum dels acords asso-
lits, a través dels procediments establerts i les majories necessàries.

Proposta de resolució 7. Diàleg, negociació i pacte per a la resolució de 
problemes pendents
El Parlament de Catalunya,
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a seguir impulsant els treballs 

dels diversos organismes bilaterals Estat-Generalitat previstos a l’Estatut per tal de 
plantejar-hi els assumptes pendents d’interès general per la ciutadania de Catalunya.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a participar als organismes 
multilaterals en els que es troben les diferents autonomies i l’Estat, i també en 
aquells que contribueixen a representar els interessos de les primeres en àmbits com 
l’europeu, en interès del conjunt de la ciutadania de Catalunya.

3. Manifesta la necessitat que les relacions institucionals entre governs i adminis-
tracions estigui presidida pels principis de bona fe i de lleialtat institucional mútua.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 24900)

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 establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i 
el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. La Constitució i l’Estatut com a origen de 
l’autogovern de Catalunya

El Parlament de Catalunya recorda que el Parlament, el Govern de la Generali-
tat i la Presidència de la Generalitat, institucions catalanes d’autogovern perdudes 
durant la dictadura, emanen de la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Autonomia.

Proposta de resolució 2. Condemna del cop a la democràcia
El Parlament de Catalunya, com a institució democràtica, condemna enèrgica-

ment el cop a la democràcia a Catalunya del que va ser lamentablement protagonista 
els dies 6 i 7 de setembre i els dies 10 i 27 d’octubre de 2017, i alhora, rebutja la ins-
trumentalització que els grups parlamentaris independentistes en fan de la institució 
amb finalitats espúries, contràries a la convivència dels catalans i al marc estatutari 
i constitucional.

Proposta de resolució 3. Vulneració dels drets dels representants de la 
majoria de catalans i catalanes

El Parlament de Catalunya denuncia que, durant les sessions plenàries que van 
materialitzar el cop a la democràcia iniciat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, els di-
putats representants de la majoria social de Catalunya van veure vulnerats els seus 
drets per l’actuació il·legal promoguda pels grups parlamentaris independentistes de 
Junts per Sí i la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent i per la majoria dels 
membres de la Mesa del Parlament.

Proposta de resolució 4. La Generalitat al marge de la llei
El Parlament de Catalunya posa de relleu que els acord adoptats de manera il·le-

gal en les sessions plenàries dels dies 6 i 7 de setembre i 27 d’octubre de 2017 van 
situar el conjunt de les institucions d’autogovern que conformen la Generalitat de 
Catalunya al marge de l’Estatut i de la Constitució, marc legal que els crea i dels que 
reben la seva legitimitat democràtica.

Proposta de resolució 5. Resposta democràtica de l’Estat de Dret al 
desafiament independentista

El Parlament de Catalunya constata que l’Estat de Dret, a través dels mecanis-
mes legítimament democràtics previstos al marc constitucional i estatutari, van fer 
possible garantir i protegir l’autogovern de Catalunya posat en risc per l’actual il·le-
gal del Govern de la Generalitat.

Proposta de resolució 6. El trencament de la convivència
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la divisió de la so-

cietat catalana derivada de la política de confrontació desenvolupada pels darrers 
governs en un intent de ruptura de Catalunya de la resta d’Espanya i constata que 
la convivència entre els catalans està amenaçada. En aquest sentit, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Abandonar la retòrica i els discursos irresponsables que donen lloc un clima 
d’excepcionalitat, separació i confrontació entre catalans.
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b) Propiciar un clima de concòrdia i convivència amb respecte a la pluralitat so-
cial catalana.

c) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal constitucional i estatutari, 
amb els tots els catalans i el Govern d’Espanya com a única via per a assegurar la 
convivència pacífica i democràtica per tal de garantir els nostres drets i la recerca de 
la millora de l’autogovern de la Generalitat.

Proposta de resolució 7. La institucionalització de la violència
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig al suport i a l’empara que des 

del Govern de la Generalitat s’ofereix als grups radicals vinculats als CDR i a les 
seves accions violentes, i rebutja, de la mateixa manera, els actes violents de grups 
vinculats a forces polítiques amb representació parlamentària envers a altres partits 
amb representació parlamentaria.

Per aquest motiu, el Parlament condemna els actes violents i els intents de co-
acció que aquests grups promouen i organitzen contra la llibertat d’expressió i ma-
nifestació, institucions democràtiques i sectors socials i econòmics de Catalunya.

Proposta de resolució 8. L’èxode fora de Catalunya de seus socials 
d’empreses

L’economia catalana i els seus sectors productius s’han vist afectats per la incer-
tesa que el cop a la democràcia de l’any 2017 promogut pel Govern de la Generalitat 
ha generat a l’economia catalana. La inseguretat jurídica ha estat el motor que ha 
portat a 5250 empreses traslladar la seva seu social fora de Catalunya, per això, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar per restablir el 
clima de confiança en el sistema econòmic i productiu català que propiciï el retorn 
de les empreses que s’han desplaçat fora de Catalunya durant el darrer any i facili-
tar la instal·lació de noves empreses que contribueixin al creixement i benestar de 
la societat.

Proposta de resolució 9. Protegir l’autogovern de Catalunya
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de defensar l’autogovern de 

la Generalitat de Catalunya en el marc de la Constitució i de l’Estatut. Una volun-
tat que comporta necessàriament l’ajust de l’activitat parlamentària de la Cambra al 
marc constitucional i estatutari i a la resta de l’ordenament jurídic. En aquest sentit, 
el Parlament insta el Govern de la Generalitat a actuar amb lleialtat institucional, 
complir l’ordenament jurídic i les sentències judicials.

Proposta de resolució 10. Inhabilitació política del president de la 
Generalitat

El Parlament de Catalunya, constata que la deriva irresponsable del president de 
la Generalitat amb paraules de suport i comprensió cap a grups violents que posen 
en perill la cívica convivència dels catalans i l’apel·lació a conflictes bèl·lics de trist 
record com via per aconseguir la independència, l’inhabilita per continuar en el càr-
rec, per aquest motiu, el Parlament de Catalunya reprova al president de la Genera-
litat i l’insta a dimitir del seu càrrec.

Palau del Parlament, 19 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. 24951)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 propostes 
de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de 
setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre el Pacte de Claredat per a Catalunya
El Parlament de Catalunya ratifica que la celebració d’un referèndum acordat 

amb l’Estat sobre el futur polític de Catalunya, amb garanties i reconeixement inter-
nacional, és la solució per a resoldre el conflicte democràtic existent al nostre país. 
Per això s’emplaça als diferents actors polítics i socials del país a bastir un ampli 
acord nacional, un Pacte de Claredat, que aplegui àmplies majories de Catalunya. 
Aquest gran acord de país ha de servir per determinar el procediment, la pregunta o 
preguntes, les condicions per dur-lo a terme i la interpretació dels resultats del refe-
rèndum que Catalunya celebri per decidir sobre el seu futur polític.

Proposta de resolució 2. Un nou consens nacional per a Catalunya
El Parlament de Catalunya emplaça a totes les forces polítiques a dur a terme un 

diàleg real, amb l’objectiu de trobar nous consensos com a societat que ens permetin 
superar la situació de bloqueig actual. Un nou acord nacional per a Catalunya basat 
en el diàleg i l’empatia que entengui la seva pluralitat política, nacional i social és 
necessari per sortir més cohesionats socialment i nacionalment com a país.

Proposta de resolució 3. Llibertat
El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els i les preses políti-

ques, i especialment amb Carme Forcadell com a Presidenta del Parlament, amb els 
seus familiar, amics i amigues, companys i companyes i en reclama la seva llibertat 
després de més de 270 dies d’injusta presó preventiva.

Proposta de resolució 4. Diàleg
El Parlament de Catalunya rebutja les acusacions públiques de colpisme sobre 

partits polítics catalans i encoratja el Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat 
a mantenir els ponts de diàleg.

Proposta de resolució 5. Unilateralitat
El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la via unilateral que exclou a 

més de la meitat de la població catalana i fa una crida als partits catalans a abando-
nar-la de manera definitiva

Proposta de resolució 6. Ple dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
El Parlament de Catalunya constata que durant els dies 6 i 7 de setembre de 2017 

es van vulnerar els drets dels diputats i diputades i que va ser un greu error aprovar 
la llei de Transitorietat Jurídica.

Proposta de resolució 7. Rebuig a un nou 155
El Parlament de Catalunya constata que no hi ha cap motiu per aplicar l’article 

155 de la Constitució i es compromet en la defensa de les institucions catalanes.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP





11 

 SP CUP-CC (reg. 24960)

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (reg. 24960)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada, Natàlia Sàn- 

chez Dipp, diputada, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i 
el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1 
El Parlament de Catalunya constata que el referèndum té un ampli suport trans-

versal dins de la societat catalana, essent la eina democràtica per resoldre els con-
flictes territorials respecte la independència. Els dies 6 i 7 de setembre el parlament, 
en un acte de sobirania, va obeir el poble, seguint el mandat de les eleccions del 27 
de setembre de 2015, i va posar les eines legislatives per possibilitar i donar res-
posta al conflicte obert amb l’Estat Espanyol, facilitant que totes les persones amb 
dret a vot es poguessin expressar lliurement. En el cas de la llei de referèndum la 
desobediència institucional i social a les prohibicions dels òrgans estatals va ser un 
element clau per tal que tant els partidaris de la independència com els contraris a 
ella exercissin el dret democràtic a votar. L’aplicació de l’article 155 i els empreso-
naments posteriors a aquest acte van posar de manifest que el camí cap a la cons-
trucció nacional i la transformació social dels pobles no clourà amb un procés de la 
llei a la llei sinó amb un poble determinat, conscient, organitzat, mobilitzat des de 
l’horitzontalitat en una amplia coalició d’activistes i d’organitzacions, més enllà de 
l’independentisme, disposat a assumir col·lectivament costos polítics, socials.

Proposta de resolució 2 
El Parlament de Catalunya constata que l’Estat no té cap mena de voluntat nego-

ciadora en relació al dret a l’autodeterminació i que sota el règim del 78, un règim 
oligàrquic, monàrquic, corrupte i repressiu hi ha drets fonamentals que no estan 
garantits. En aquesta situació el Govern de la Generalitat s’ha vist desbordat i inca-
paç d’assumir els compromisos electorals del 21-D, de defensar i exercir els drets 
col·lectius del poble.

Proposta de resolució 3 
El Parlament de Catalunya constata que només la confluència de la força de la 

gent i la implicació de les institucions pot garantir tota classe de drets. Va ser aques-
ta conjunció, plasmada en el compromís del Parlament amb la defensa dels drets 
col·lectius i la sobirania institucional, expressada a l’aprovació de les lleis d’auto-
determinació juntament amb la responsabilitat assumida per la societat civil, orga-
nitzacions polítiques i socials i el govern destituït, la que va fer possible el major 
exercici de sobirania i d’expressió democràtica del poble català, materialitzat l’1 
d’octubre.

Proposta de resolució 4 
El Parlament de Catalunya constata que l’exercici del dret d’autodeterminació 

desencadena episodis repressius tant en l’àmbit juridic, polític i judicial com en 
l’àmbit econòmic, materialitzat aquest últim en la pressió exercida per les empreses 
de l’IBEX 35 contra el dret d’autodeterminació i l’aprofitament del Govern de Ra-
joy per aplicar un Decret que facilités la fugida d’aquesta del territori del principat. 
Només amb la plena sobirania econòmica i control sobre els recursos naturals és 
possible fer realitat el dret d’autodeterminació. És imprescindible tant el desenvo-
lupament d’una economia social, cooperativa, i ecològica, com la nacionalització 
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de sectors estratègics i de recursos naturals (aigua i electricitat) així com la creació 
d’una banca pública, per fer efectiu el exercici sobirà del poble català.

Proposta de resolució 5 
El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s’han incrementat les ac-

cions de grups d’extrema dreta provocant agressions físiques i materials contra el 
moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un nacionalisme d’es-
tat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb els moviments socials, or-
ganitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les institucions víctimes d’aques-
tes agressions, perquè combatre el feixisme és defensar la democràcia, com es va fer 
l’1 i el 3 d’octubre i el 8 de novembre.

Proposta de resolució 6 
El Parlament de Catalunya agraeix les múltiples mostres de solidaritat que diver-

sos moviments i organitzacions de l’Estat Espanyol van mostrar contra la repressió 
i a favor del dret a decidir i constata que el referèndum de l’1 d’octubre és un vec-
tor de democratització contraposat al que conforma l’auge del feixisme, el racisme i 
l’autoritarisme a tota Europa i representa un moviment obert, plural i de base, con-
traposat a les lògiques d’exclusió, autoritàries i verticals de l’extrema dreta europea.

Proposta de resolució 7 
El Parlament de Catalunya davant la investigació de més de 700 alcaldes i al-

caldesses per part de la fiscalia general de l’Estat per desobediència a les decisions 
adoptades pel Tribunal Constitucional, el Parlament es compromet a desplegar tots 
els instruments administratius, legislatius i institucionals més enllà del règim del 
78 per fer respectar la sobirania popular. En conseqüència, davant de qualsevol in-
gerència per part de l’estat es compromet a respectar la seva representativitat de tal 
forma que el municipalisme quedarà emparat per una legalitat pròpia.

Proposta de resolució 8 
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de Carme Forcadell, presidenta del 

Parlament, Ramona Barrufet, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet, Anna Simó, 
Lluís Guinó, membres de la Mesa del Parlament que van facilitar el debat i l’exercici 
del dret d’autodeterminació per tal d’aprovar els mecanismes legislatius que fessin 
possible un referèndum d’autodeterminació, demanda del 80% de la població ca-
talana. Tanmateix cal agrair la feina de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül 
Romeva, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Carles Mundó, Joaquim Forn, Jordi 
Turull, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Ga-
briel, Mireia Boya, Marta Rovira, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Tamara Carrasco 
i Adrià Carrasco, com a diputats, membres del govern i de la societat civil que van 
fer possible el debat legislatiu i la materialització del referèndum de l’1 d’octubre.

Proposta de resolució 9 
El Parlament de Catalunya acorda desenvolupar la tramitació de la modificació 

legislativa 1/2006 de 16 de febrer, de la Iniciativa Legislativa Popular, modificada 
per la Llei 7/2014 de 25 de juny en el sentit acordat a la proposta de resolució 16 del 
Ple de l’11 d’octubre de 2018 (Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència) de manera que les 
ILP admeses a tràmit no puguin ser esmenades en la seva totalitat. Quedaran exclo-
ses totes aquelles iniciatives legislatives que continguin elements racistes, xenòfobs 
o qualsevol altre forma de discriminació.

Proposta de resolució 10
El Parlament de Catalunya constata que exercir la sobirania i l’autodeterminació 

no només és controlar el territori, és garantir l’exercici de tots els drets polítics, so-
cials, econòmics, civils, ambientals i culturals. En base a la defensa i l’exercici d’un 
dret àmpliament reconegut com el dret a l’autodeterminació o com podria ser el dret 
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a l’habitatge, a l’educació o la sanitat, el poble és capaç de plantar cara a la repressió 
i el retrocés de drets i llibertats que estem vivint. Per això cal garantir l’exercici del 
dret de manifestació especialment davant d’esdeveniments tan controvertits com la 
celebració del Consell de Ministres de l’estat espanyol a la ciutat de Barcelona. Cal 
que des de les institucions es defensi i es promogui el dret de manifestació tal i com 
és reconegut a la pròpia OSCE (Organització per la Seguretat i la Cooperació en 
Europa) en els termes del seu informe «Directrius sobre el Dret de Reunió» de 2007.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, Natàlia Sànchez Dipp, 

Vidal Aragonés Chicharro, diputats, SP CUP-CC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PER GP JxCat i GP ERC  

(reg. 24962)

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 la se-
güents propostes de resolucions subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia 
iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
Els dies sis i set de setembre de 2017 tingué lloc una sessió plenària al Parla-

ment. En aquella sessió es van viure moments de constants interrupcions, peticions 
de la paraula i reconsideracions, a més de lamentables episodis de desqualificacions 
i desconsideracions personals, també des de la perspectiva de gènere, fonamental-
ment adreçades a la presidenta del Parlament, la Molt Honorable Carme Forcadell.

En la seva actuació, la presidenta Carme Forcadell, tot i la pressió, tot i les des-
qualificacions, i tot i les amenaces, va exercir degudament i amb tota la dignitat el 
seu càrrec de conformitat amb les obligacions que li imposava no només el Regla-
ment del Parlament de Catalunya, sinó amb els principis que inspiren el parlamen-
tarisme a escala universal. D’aquí l’onada de solidaritat amb ella, a la qual s’hi han 
sumat, en molt poc temps fins a cinc-cents parlamentaris de tot el món. El seu em-
presonament, com l’empresonament i l’exili d’altres diputades i diputats, membres 
del Govern i líders socials, és una situació inadmissible en un sistema democràtic.

El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que, arran de la negativa de l’Estat espanyol a acceptar la demanda 

ciutadana majoritària de determinar lliurement i democràticament la seva condició 
política, el poble de Catalunya es troba sotmès a un marc institucional mancat de 
legitimitat democràtica que no ha obtingut mai el consentiment de les ciutadanes i 
els ciutadans.

2. Reitera que el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, té 
dret a l’autodeterminació.

3. Ratifica la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de defensa de la 
llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís de preservar 
aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.

4. Denuncia els atacs a la inviolabilitat i la immunitat parlamentàries, com a ins-
truments democràtics per a la defensa de la llibertat d’expressió, la separació entre 
els poders legislatiu i judicial, i la lliure formació de la voluntat del Parlament i la 
seva independència.

5. Reivindica l’actuació de la presidenta Carme Forcadell com a garant del debat 
i els drets polítics de totes les diputades i els diputats, com a representants del poble, 
així com la dels vicepresidents Lluís Corominas i Lluís Guinó, la secretària Anna 
Simó, el secretari Joan Josep Nuet i la secretària Ramona Barrufet, membres de la 
Mesa del Parlament de la XI legislatura que actualment estan processats per haver 
exercit degudament les funcions dels seus càrrecs respectius.

6. Reivindica el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots i cadascun dels 
ciutadans de Catalunya i rebutja totes les mesures adoptades adreçades a impedir-lo, 
coaccionar-lo i interpretar de manera restrictiva aquests drets.

7. Denuncia novament la repressió que viu el país i exigeix l’alliberament imme-
diat de la presidenta Carme Forcadell, de la resta de les preses i presos polítics, el 
lliure retorn de les exiliades i exiliats, així com el sobreseïment lliure de les causes 
contra 24 diputades i diputats d’aquest Parlament de la XI i XII legislatura i contra 
artistes, personal docent, activistes, càrrecs electes locals i professionals i membres 



16

 GP JxCat i GP ERC (reg. 24962) 

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

de la societat civil per la seva participació en el referèndum de l’1 d’octubre i en les 
mobilitzacions ciutadanes al seu voltant.

8. Expressa la solidaritat i el suport del Parlament de Catalunya a la denuncia ex-
pressada a través de la vaga de fam dels presos polítics i diputats Jordi Turull, Josep 
Rull, Jordi Sànchez i l’exdiputat Joaquim Forn.

9. Fa seva la Declaració de la Junta de Portaveus de 27 de novembre de 2018 per 
l’alliberament del diputat Selahattin Demirtaş i dels presos polítics catalans i pel 
lliure retorn dels exiliats.

10. Rebutja les reiterades amenaces d’accions penals contra els membres de la 
Mesa del Parlament per condicionar-ne les seves decisions, així com l’amenaça 
constant de la supressió de l’autogovern i dissolució del Parlament amb l’aplicació 
inconstitucional i antidemocràtica de l’article 155 de la Constitució espanyola.

11. Exigeix respecte pels resultats de les eleccions al Parlament del dia 21 de de-
sembre de 2017 i denuncia l’intent d’alterar les majories parlamentàries sorgides de 
les urnes mitjançant resolucions judicials.

Proposta de resolució 2
El Parlament de Catalunya: 
1. Reitera el seu compromís amb la democràcia parlamentària com un espai de 

debat lliure on les diverses opcions polítiques –que representen a la ciutadania de 
Catalunya– han de poder participar, discrepar i exposar les seves idees, vots, opi-
nions i iniciatives sense coaccions ni censura prèvia.

2. Es reafirma en la seva defensa dels drets de les diputades i els diputats que 
són inviolables per llurs vots i expressions, així com manifesta que durant les seves 
sessions s’hi ha de poder parlar i decidir de tot.

Palau del Parlament, 19 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. 24963)

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 el cop a la democrà-
cia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 comenzó en este Parlamento un golpe a la 
democracia que todavía no se ha detenido. Sus caras visibles son otras, los pape-
les se han intercambiado, algunos métodos de actuación se han transmutado, pero 
permanece viva la estrategia de derrocar nuestra convivencia y nuestro orden de-
mocrático por la vía de despreciar las normas fundamentales que le dan forma (la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía) y, también, las sentencias de los tribunales 
de justicia.

Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatis-
tas intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exigua 
mayoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para imponer como 
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del 
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado 
a nosotros mismos democráticamente.

Sin que los miembros separatistas de aquella Mesa hicieran nada para impedirlo, 
sino todo lo contrario, los diputados que representaban a la mayoría de los catalanes 
tuvieron que vivir, y sufrir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políti-
cas que recordaron los momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx. Se 
aprobaron supuestas «leyes» desechando por completo las normas de procedimiento 
del Reglamento de la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el acceso 
de los grupos parlamentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. 
Se quiso abolir de un plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, normas supremas de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la separación 
de poderes. Y no fueron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba 
a ser nombrado por el Govern. Se decretó que el Govern decidía en cada momento 
qué normas estaban vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern podía suspen-
der la ejecución de cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se dispuso que 
los decretos-leyes del Govern no estarían sometidos a ningún control jurisdiccional.

También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radicalmen-
te la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una 
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por 
unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindica-
tura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron ni la 
decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Nombrando a unos apellidos 
sin rostro, se prefiguró el carácter fantasmagórico y usurpador de este organismo.

Un golpe permanente a la democracia. Este es el apelativo que mejor resume la 
deplorable situación en la que los partidos separatistas han sumergido a Cataluña y 
los catalanes desde hace quince meses. Un periodo funesto en el que todos y cada 
uno de los catalanes hemos podido constatar cómo los problemas reales que nos 
acucian en nuestra vida cotidiana han sido sacrificados a los pies del tótem de los 
mitos del nacionalismo por un Govern que no ha hecho absolutamente nada para so-
lucionarlos. Un Govern que ni siquiera se ve a sí mismo como tal, sino como el mero 
apéndice de la voluntad a menudo errática de un fugado de la justicia que se divierte 
teledirigiendo a sus peones desde su cómodo refugio. Un Govern que ni actúa, ni 
legisla, ni planifica el futuro. Un Govern que apoya, aplaude y alienta las acciones 
de los grupos radicales que pretenden enseñorearse de nuestras calles, plazas y edi-
ficios públicos. Un Govern que etiqueta de buenos y malos a ciudadanos, entes y 
empresas en función de si siguen o no fielmente sus consignas. Un Govern que per-
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vierte el carácter universal de las instituciones y de la Administración de la Genera-
litat, al hacerlas trabajar sólo para los intereses de su ideología nacional-populista. 
Un Govern que hace dejación de su obligación de defender los legítimos intereses de 
los catalanes en sus relaciones con el Gobierno de España, con otras Comunidades 
Autónomas y con la Unión Europea. Un Govern que destruye certezas y alimenta 
incertidumbres. Un Govern que gusta de actuar en la opacidad y la oscuridad, y que 
elude el control parlamentario. En suma, un Govern que ni sabe ni contesta, ocupa-
do como está exclusivamente en pergeñar detrás de las cortinas los planes para el 
próximo asalto a la democracia.

Las consecuencias de todo lo anterior para nuestra querida Cataluña, tierra co-
mún de todos los catalanes, son muy graves. No hay voluntad de afrontar el presente 
y el futuro con un proyecto que integre a todos los ciudadanos. No se abordan los 
problemas de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los 
servicios sociales, tanto para los trabajadores públicos que los proveen como para 
sus usuarios, por lo que se enquistan y se pudren, empeorando así la calidad del 
servicio y la satisfacción de los ciudadanos. Proyectos de infraestructuras de capital 
importancia para la movilidad de personas y mercancías se aparcan o languidecen 
víctimas de retrasos interminables y sobrecostes intolerables. El clima de incerti-
dumbre se extiende a todos, lo que provoca la paralización de los proyectos de futu-
ro de ciudadanos y empresas. No es de extrañar que en un ambiente tan poco pro-
picio para la actividad económica más de 4.000 empresas hayan decidido desplazar 
su sede social fuera de Cataluña, un traslado que preanuncia posibles y probables 
pérdidas futuras de producción y empleo para la economía catalana.

Recuperemos el sentido común, la sensatez y la dignidad de nuestras institu-
ciones. Las manifestaciones a favor de la Constitución del 8 y el 29 de octubre de 
2017 fueron las primeras demostraciones populares en pro de la convivencia y la 
democracia, que se confirmaron en las elecciones del 21 de diciembre siguiente, de 
las que muy pronto se cumplirá el primer aniversario, que dieron la victoria a Ciu-
tadans; todas ellas demostraron a las claras el deseo de la mayoría de los catalanes 
de restaurar la normalidad democrática. Los catalanes no queremos un Govern do-
minado por el radicalismo ultranacionalista (supremacista y racista) que apela a la 
vía eslovena como hoja de ruta para el futuro. Queremos un Govern que actúe sin 
seguir instrucciones y dando cuentas al Parlamento. Que se enfrente a los proble-
mas y no los rehúya. Que actúe en función de las realidades, no de los mitos. Que 
se esfuerce por mejorar la calidad y el alcance de los servicios y las prestaciones 
públicas. Que represente dignamente a todos los catalanes y defienda donde corres-
ponda sus legítimos intereses. Que gobierne para todos, no sólo para una parte. Que 
evite la apropiación de los espacios públicos por parte de los violentos. Que difunda 
certidumbre y tranquilidad. Que respete la ley y las sentencias judiciales. En defi-
nitiva, que el Govern trabaje para mejorar el bienestar de todos los catalanes, como 
modo de restablecer la convivencia democrática. Porque, al no hacerlo, pierde toda 
su legitimidad.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. En defensa de la democracia: condena del 
golpe a la democracia de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el 
Parlamento de Cataluña
El Parlamento de Cataluña: 
1) Declara que los hechos acaecidos en este Parlamento los días 6 y 7 de septiem-

bre de 2017 fueron constitutivos de un golpe a la democracia y los condena taxati-
vamente por ser totalmente contrarios a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

2) Manifiesta que todos los hechos que se sucedieron en las semanas posteriores 
a aquellos dos días, tales como la constitución de la usurpadora Sindicatura Electo-
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ral de Cataluña y la votación ilegal del 1-O, que culminaron con las declaraciones 
unilaterales de independencia del 10 y el 27 de octubre, fueron actos carentes de 
toda legitimidad y cobertura legal y, por tanto, nulos de pleno derecho.

3) Exige que las autoridades de todo signo que colaboren con la acción de los 
tribunales de justicia en la depuración de las responsabilidades civiles, administra-
tivas, patrimoniales y penales en que hayan podido incurrir.

4) Alerta y denuncia que el golpe a la democracia que se inició los días 6 y 7 de 
septiembre de 2017 no se ha detenido y que continúa en marcha, con la inequívoca 
intención de culminar la secesión respecto del resto de España vulnerando el siste-
ma democrático.

Proposta de resolució 2. Respecte de la pluralitat i la democràcia: 
condemna de les actituds totalitàries i violentes, així com de les 
incitacions a l’odi i les declaracions de persona non grata per motius 
ideològics
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Condemnar amb tota la contundència el franquisme, el feixisme, el nazisme i 

qualsevol altre moviment totalitari d’extrema dreta, així com de l’extrema esquerra, 
que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre tipus de violència amb l’ob-
jectiu d’imposar les seves idees, i que en cap cas aquesta violència es pot justificar 
com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.

2) Condemnar totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits, difosos a 
través de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologia del terroris-
me, el supremacisme, el racisme i la xenofòbia, faltant el respecte a la pluralitat i a 
la diversitat del conjunt de la ciutadania i generant una fractura social per la via de 
l’insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanització d’una part de la societat.

3) Condemnar amb tota la fermesa la pràctica de declarar persona non grata a 
aquell que pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics promoguin 
aquestes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, trencant la con-
vivència del conjunt de la ciutadania.

Proposta de resolució 3. Por la neutralidad de la Administración 
Pública, para que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra pueda actuar sin 
presiones políticas y de acuerdo con el Estatut y la Constitución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena y rechaza todo intento de utilización política, ideológica y partidista 

de un cuerpo y fuerza de seguridad armado de más de 17.000 efectivos como es el de  
Mossos d’Esquadra cuya labor es el mantenimiento de la seguridad ciudadana y  
del orden público, garantizando la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos  
y de las libertades públicas, según lo previsto en las leyes.

2) Insta al Govern de la Generalitat a mantener la neutralidad política en el ám-
bito del Departamento de Interior, ejerciendo su facultad gubernativa y de dirección 
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra sin ningún sesgo partidista y de conformidad con 
la legalidad vigente. En este sentido, debe velar por que no se produzca, ni desde 
el ámbito del Govern ni en el seno del propio cuerpo policial, cualquier tipo de ins-
trucción o injerencia política que pueda poner en riesgo la neutralidad en sus actu-
aciones y conllevar cualquier tipo de inseguridad jurídica para la fuerza actuante.

3) Insta al Departamento de Interior de la Generalitat a disponer que en todas 
las reuniones de preparación de la actividad diaria en todas las unidades policiales, 
se detallen de forma clara y entendible las instrucciones operativas que permitan 
afrontar, con plenas garantías, cualquier incidencia que pueda producirse durante la 
jornada correspondiente.

4) Insta al Departamento de Interior de la Generalitat a disponer que todas las 
ordenes y planificaciones de los diferentes servicios y dispositivos, específicos u or-
dinarios, queden reseñadas por escrito y a disposición de los agentes que integren el 
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dispositivo o presten el servicio, especificando en cada caso el mando responsable 
de gestionar y decidir ante las diferentes incidencias que puedan producirse.

5) Insta al Govern de la Generalitat a que mantenga un diálogo social fluido y 
leal con los sindicatos policiales, que les informe puntualmente sobre la organiza-
ción de los dispositivos específicos y que incentive su colaboración y participación 
en la definición de los planes de organización y actuación de los Mossos d’Esquadra.

6) Reitera y se reafirma en que en democracia y en un Estado de Derecho no exis-
te ningún derecho ni libertad fundamental que ampare las acciones violentas y es 
un deber de las autoridades públicas prevenirlas e impedirlas de manera proactiva.

Proposta de resolució 4. Condena del uso partidista de la radio y la 
televisión pública y su puesta al servicio del golpe a la democracia por 
parte del separatismo
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena que la CCMA, como entidad que se debe a todos los catalanes, se 

pusiese al servicio de un Govern que dio un golpe a la democracia.
2) Considera indispensable que los máximos responsables de la CCMA se so-

metan al debido control ante el Parlamento de Cataluña por los hechos relacionados 
con el golpe a la democracia y por el coste que tuvo para todos los catalanes la ilegal 
promoción del referéndum ilegal del 1-O que realizó la CCMA, saltándose así todos 
los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional.

3) Constata la gravedad de que una corporación de medios de comunicación pú-
blicos pagada por todos los ciudadanos violase repetida y sistemáticamente, en el 
corto periodo electoral previo a las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el deber 
de neutralidad informativa que le es debido, desoyendo incluso los explícitos pro-
nunciamientos de la Junta Electoral.

4) Muestra su preocupación por el hecho de que la CCMA siga empleando, in-
cluso en espacios informativos, la misma propaganda política progubernamental por 
la que fue condenada por violar la neutralidad política y la garantía del pluralismo 
político durante el periodo electoral, y no dude en difundir reiteradamente incluso 
insultos contra los políticos y ciudadanos no separatistas.

5) Condena que la CCMA se preste a dar publicidad a la convocatoria de cortes 
de transportes y comunicaciones para el próximo 21 de diciembre y a alentar a su 
participación, bajo el ropaje de difusión de noticias, sin advertir nunca de la ilega-
lidad de algunas de las acciones previstas y sin atender las recomendaciones de su 
propio libro de estilo.

Proposta de resolució 5. Per uns espais públics neutrals que no 
excloguin la majoria dels catalans de les seves institucions i garanteixin 
la convivència a Catalunya
El Parlament de Catalunya: 
1) Constata que la presència en edificis públics de símbols que s’identifiquen 

amb una opció partidista o ideològica no és compatible amb el principi de neutra-
litat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtica i insta el 
Govern de la Generalitat a aplicar l’article 103 de la Constitució respectant la neu-
tralitat institucional dels edificis públics.

2) Insta el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol símbol partidista dels 
seus edificis, ja que els espais públics són fòrums oberts per a l’expressió dels ciuta-
dans que sempre han de respectar la Constitució i les lleis, per la qual cosa no té 
cabuda la seva ocupació excloent i el seu ús de forma que pertorbi la convivència 
pacífica.

3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional en pro 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions públiques a eli-
minar qualsevol símbol partidista.
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4) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la neutralitat i la imparcialitat 
ideològica i política en els centres educatius, a retirar d’aquestes instal·lacions qual-
sevol simbologia política partidista i a rebutjar l’ús de les instal·lacions educatives 
per a la realització d’actes polítics, tal com indica el Defensor del Poble en els seus 
informes.

5) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la llibertat ideològica a les univer-
sitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (docents i alum-
nes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restricció de fet i sense 
haver de patir pressions, agressions ni amenaces de cap mena.

Proposta de resolució 6. Por un plan de choque para que vuelvan 
las empresas que se fueron por el golpe, por el fin de las amenazas 
de paralización de la economía y del señalamiento a empresarios y 
comerciantes
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Condenar las amenazas de paralización ilegal de la economía realizados por 

partidos políticos y grupos separatistas, dado que provocan una enorme inseguri-
dad jurídica y social, y reducen la confianza de trabajadores, empresas e inversores.

2) Condenar y denunciar los actos e iniciativas que tienen como objetivo el seña-
lamiento y la publicación de listados de empresas «malas» por no apoyar de forma 
explícita una determinada ideología política o un proyecto seguido por determina-
dos partidos políticos.

3) Garantizar el normal funcionamiento de la economía en todo el territorio ca-
talán, utilizando los recursos a su alcance para impedir los cortes de carreteras, pa-
ralización de medios de transporte, bloqueo de infraestructuras y actos violentos y 
de boicot que perjudican el desarrollo de la actividad económica y ponen en peligro 
miles de puestos de trabajo en Cataluña.

4) Crear planes específicos para proteger y ayudar a los sectores económicos es-
pecialmente perjudicados por la situación social y política generada en Cataluña de-
bida al proceso separatista como el turismo, la hostelería, la industria y el comercio, 
por citar sólo los sectores más directamente afectados.

5) Trabajar con el objetivo de recuperar una posición de liderazgo económico y 
de innovación en el mercado español y desarrollar, junto al resto del mercado nacio-
nal, estrategias de crecimiento en el mercado europeo y global.

Proposta de resolució 7. Acabar amb la paràlisi legislativa, la deixadesa 
de funcions i la política de cadira buida i prioritzar l’agenda social a 
Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir la representació de tots els catalans amb la presència del Govern en 

els diferents espais de negociació i concertació com ara la Conferència de Presidents 
Autonòmics, el Consell de Política Fiscal i Financera o qualssevol altres en què es 
tractin els interessos dels catalans.

2) Treballar per revertir l’actual situació de desprotecció social que pateix una 
gran part de persones i col·lectius vulnerables a Catalunya, prioritzant les polítiques 
que fomentin l’agenda social i abandonant el bloqueig legislatiu i executiu actual 
com a conseqüència de les polítiques únicament centrades en la separació il·legal 
d’Espanya i ocupant-se dels problemes reals dels catalans.

3) Treballar per revertir les retallades sofertes en els darrers anys a conseqüèn-
cia de la greu crisi econòmica en serveis i pilars bàsics de l’Estat del Benestar com 
ara l’ensenyament, la salut i els serveis socials que afecten el conjunt de la nostra 
societat i el nostre futur més pròxim i per la recuperació dels drets perduts per part 
dels treballadors públics com a conseqüència de la greu crisi econòmica dels darrers 
anys i que aquest col·lectiu ha sofert de manera més llarga i contundent.
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4) Finalitzar amb la situació actual de desgovern i paràlisi d’aquest Govern, el 
qual no ha posat en marxa ni una sola iniciativa legislativa en l’actual legislatura per 
solucionar els problemes reals que afecten tots els catalans i no governar només per 
a una part de la societat.

Proposta de resolució 8. Igualtat i respecte a les lleis: cap privilegi per 
als responsables polítics del cop a la democràcia
El Parlament de Catalunya declara que: 
1) El principi d’igualtat davant la llei és la regla bàsica de l’Estat Social i Demo-

cràtic consagrat en la nostra Constitució i exigeix desterrar qualsevol indici d’impu-
nitat en el comportament dels responsables polítics.

2) D’acord amb l’anterior, en cas de produir-se sentència condemnatòria, mani-
festa que no pot haver-hi cap indult ni cap altra mesura de privilegi als qui poguessin 
resultar condemnats pel cop a la democràcia comès a Catalunya durant els mesos de 
setembre i octubre de 2017.

3) Espanya és un Estat Social i Democràtic de Dret en el qual no hi ha persones 
privades de llibertat ni condemnades per defensar una ideologia política determi-
nada, sinó que totes les persones que estan en aquestes situacions hi són en virtut 
d’un procediment judicial amb totes les garanties, en el qual es persegueix els pre-
sumptes autors d’actuacions il·legals que podrien ser constitutives de greus delictes 
tipificats en el Codi Penal de 1995, vigent avui dia.

Proposta de resolució 9. Per uns poders públics compromesos amb 
la llibertat i contra la violència: crida a la no-realització de les accions 
il·legals anunciades per a paralitzar Catalunya el 21-D
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Prendre totes les mesures prèvies necessàries per impedir que es produeixin 

les accions il·legals anunciades pels autoanomenats CDR i altres grups pel proper 21 
de desembre dirigides a impedir la celebració del Consell de Ministres, bloquejar 
els transports públics i les vies de comunicacions i a obstruir el lliure exercici de la 
vida personal, familiar i laboral dels catalans.

2) En cas que finalment es produeixin les dites accions il·legals, actuar proactiva-
ment, com és el seu deure, amb tots els recursos al seu abast per impedir-les.

Proposta de resolució 10. Aplicar la Constitución para garantizar la 
protección de todos los catalanes desamparados ante los abusos del 
separatismo
Ante la persistencia del Govern de la Generalitat en acciones conducentes a la 

deposición del ordenamiento constitucional y estatutario por vías ilegales, y ante el 
desgobierno que reina en las calles y espacios públicos de toda Cataluña, muchas 
veces alentado y aplaudido por el propio Govern, y teniendo en consideración las 
reiteradas proclamas en favor de las vías bélicas como la eslovena o la ratificación 
en las actuaciones llevadas a cabo durante el golpe a la democracia, que arrojan a la 
ciudadanía dudas sobre el respeto a sus derechos y su seguridad por el actual Go-
vern de la Generalitat.

El Parlament de Cataluña: 
1) Constata que se dan las circunstancias que obligan a que el Gobierno de Es-

paña ponga en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitu-
ción con el objetivo de evitar que se continúe atentando gravemente contra el interés 
general y se continúe violando los derechos y libertades de millones de ciudadanos 
por parte del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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