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Proposta de resolució sobre les obres de
l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de
Llobregat
Tram. 250-00841/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48836 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre les obres
a l’escola El Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat
(Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
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nes que cursen i cursin els seus estudis al Cau de la
Guineu.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a acordar de manera immediata amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l’oferta per al curs
2014-2015 al municipi i a iniciar durant el 2014 les
obres de reforma imprescindibles per garantir els espais adequats per als alumnes que cursen i cursin els
seus estudis al Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) el curs 2014-2015.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2013
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Ramona
Barrufet i Santacana, diputada del GP de CiU; Anna
Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC

Exposició de motius
En aquesta legislatura s’ha aprovat la resolució 147/X
sobre les obres a l’escola El Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), per la qual el Parlament constata la necessitat i considera molt prioritària la construcció de la segona fase de l’ampliació de
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat, i
la posada en marxa de tota l’escola, atès que es tracta d’una obra planificada per la Generalitat de Catalunya i insta el Govern a acordar el calendari d’execució
de la segona fase de l’ampliació de l’Escola Cau de la
Guineu, de Corbera de Llobregat, amb l’Ajuntament i
la comunitat educativa, per a garantir la total i òptima
posada en marxa de l’escola durant el curs 2014-2015.
En l’informe de control del compliment de la Resolució 147/X lliurat pel Departament d’Ensenyament al
Parlament aquest mes de novembre de 2013 s’informa
que al municipi de Corbera de Llobregat per al curs
2013-14 hi ha 7 línies de P3 però que, segons les projeccions de l’IDESCAT, a partir del curs 2014-15 les
necessitats d’escolarització requeriran 6 línies al municipi. El Departament informa també que les escoles
de Corbera de Llobregat, sense grups extraordinaris,
disposen de 7 línies en espais definitius ja construïts i
que això significa que al municipi caldrà reduir 1 línia,
per la qual cosa el Departament vol valorar quin impacte tindrà aquest fet en l’oferta actual.
Atès que el centre amb la primera fase acabada no té
ni gimnàs, ni biblioteca, ni vestidors, ni cuina, ni menjador, ni dutxes i que els WC que han d’utilitzar els
infants de primària són d’infantil, l’escola necessita
urgentment la segona fase, amb els espais comunitaris bàsics necessaris, o, almenys, poder disposar per a
l’inici del curs 2014-2015 de les reformes imprescindibles per garantir els espais adequats per als alum3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 250-00842/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt
Reg. 48882 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas
Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans,
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
el Ple del Parlament.
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Exposició de motius
El Parlament de Catalunya és i ha estat sensible al problema de l’epidèmia de la sida, fins al punt d’haver creat en els anys vuitanta una comissió d’estudi i disposar
actualment d’una Comissió de Salut en la que tinguin
veu totes les institucions i persones que hi puguin fer
aportacions significatives sobre el tema.
El Comitè Primer de Desembre (C1D) és la Plataforma d’ONG SIDA de Catalunya fundada l’any 1998. En
l’actualitat està formada per 25 ONG que treballen per
donar resposta al VIH/sida a Catalunya, prevenir de
forma adequada la seva transmissió i eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb
VIH/sida.
El teixit associatiu a Catalunya és un agent important
a l’hora de fer front a la pandèmia del VIH, els seus representants, entre els que es troba el C1D, són participants actius a l’hora d’incidir en les polítiques generals
de la sida a Catalunya, per tal de promoure els canvis
socials, legals i administratius que contribueixin a millorar el seu abordatge, a la vegada promou la resposta solidària al VIH/sida i la normalització social, així
com la lluita contra la discriminació de les persones
que viuen amb VIH/sida. Per últim, el C1D treballa
per enfortir les ONG davant la situació actual i lluitar
pel reconeixement de l’expertesa i de la comunitat en
el nou marc de la Llei de Salut Pública.
La Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya de la Generalitat de Catalunya (CISC) compta
amb el C1D com un dels seus interlocutors, paper que
desenvolupa també davant del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA (PPAS) i les Taules
Tècniques del VIH/sida de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
El Parlament de Catalunya, conjuntament amb el C1D,
impulsa i dóna suport a l’Acord Nacional per fer front
a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat. La base d’Acord Nacional ha d’estar alineat
amb l’estratègia d’UNAIDS 2011-2015 de Getting to
Zero / Arribar a Zero.
L’estratègia d’UNAIDS ens recorda que «hem de motivar millor als líders polítics perquè prenguin decisions audaces a l’hora d’enfrontar-se a les epidèmies
dels seus països i abandonar els al·licients que perpetuen les solucions a curt termini. Aquestes mesures de
motivació han de definir-se a través d’enfocaments que
se centrin en les persones, orientar-se a partir de dades provades i de la protecció dels drets humans, i reforçar-se per mitjà de sistemes millorats per justificar
les accions que s’han emprès». *Estratègia 2011-2015
ONUSIDA.
Per tant, aquest Acord Nacional pretén ser un instrument de futur basat en l’experiència, l’expertesa i la
3.10.25.

Núm. 216

història comuna però orientat a mantenir el lideratge
de Catalunya respecte a les polítiques que segueixin
fent front a la pandèmia del VIH a casa nostra en un
moment de crisis econòmica, per tal d’establir un pacte realista basat en accions maximalistes respecte a la
garantia de drets humans i eficaç respecte a les dotacions tècniques.
Cal repensar l’aplicació d’enfocaments que tinguin
en compte les desigualtats socials amb un abordatge
comunitari sobre prevenció del VIH que aporti enfocaments innovadors i eficaços. El nou Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) garantirà la
incorporació d’aquests enfocaments en les seves directrius. La prevenció i atenció a les persones que viuen
amb el VIH ha de ser un eix vertebrador de la salut pública a Catalunya per sí mateixa però també perquè és
un punt d’entrada a l’abordatge més òptim per reduir
desigualtats en salut. L’experiència ens diu que l’abordatge de les desigualtats socials en Salut Pública ha de
tenir en la participació comunitària un lideratge fort i
integrat no tant sols en la implementació sinó també
en la planificació i l’avaluació.
L’epidèmia del VIH és una epidèmia que segueix demandant una resposta multisectorial, coordinada i organitzada per fer-li front de forma immediata i sostinguda. Per tant, segueix sent un eix fonamental pel
nostre país i per les seves polítiques de salut pública.
Tal com indica UNAIDS, cal establir estratègies on hi
hagi elements biomèdics, conductuals però també estructurals, i per aquest motiu les polítiques de prevenció del VIH a Catalunya estaran alineades amb l’estratègia d’UNAIDS de Getting to Zero / Arribar a Zero
(zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la
sida i zero discriminació), adaptant a la nostra realitat
els objectius de cadascuna de les tres direccions estratègiques proposades per renovar la resposta mundial
al VIH, que són:
– Revolucionar la prevenció del VIH traslladant el debat de la prevalença a la incidència.
– Impulsar la propera generació del tractament, l’atenció i el suport.
– Promoure els drets humans i la igualtat de gènere en
la resposta al VIH.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris proposants presenten la següent:
Proposta de resolució
Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a
Catalunya i contra l’estigma relacionat
El Parlament de Catalunya declara:
– Que reafirma el seu compromís històric donant suport a l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del
VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat.

Tramitacions en curs

21

16 de desembre de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a complir l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat:
1. Crear un Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS,
dins la Comissió de Salut, per poder tenir més elements per fer front a aquesta pandèmia. Atesa la situació epidemiològica del VIH i altres ITS de gran rellevància, la situació de desigualtats en salut i el canvi de
model en salut pública és necessari reprendre un espai
en el Parlament per poder afrontar aquesta la complexa situació de les epidèmies del VIH i les ITS.
2. Impulsar un Pacte social contra la discriminació de
les persones que viuen amb VIH on l’objectiu general
d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. Aquest Pacte
hauria d’incloure com a mínim promocionar un canvi
en imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, fer
front a la serofòbia; la vigilància de situacions de discriminació, garantir l’accés igualitari a tots els serveis,
prestacions i recursos; facilitar l’accés de les persones
que viuen amb VIH als drets sexuals i reproductius
i promoure i implementar la Recomanació nº 200 de
l’OIT (Recomanació sobre el VIH i la sida i el món del
Treball de l’Organització Internacional del Treball).
3. Assegurar que el nou Pla d’acció enfront del VIH/
sida tingui un caràcter ampli, sostenible, avaluable,
basat en l’evidència científica i adequat a la situació
epidemiològica del VIH a Catalunya, que estigui fonamentat en els drets humans i que requereixi un compromís de compliment de tots el agents implicats.
Aquest Pla hauria de tenir com a base la reducció de
les desigualtats en salut, detallant accions dirigides a
la reducció de les noves infeccions en persones que estan en major vulnerabilitat d’infectar-se de VIH i altres ITS, a la vegada que fer un abordatge integral de
la situació de les persones que viuen amb VIH i el seu
entorn, oferint accions que no tant sols redueixin l’estigma de les persones sinó que mantingui la qualitat
de vida d’aquestes. Aquest nou Pla ha de ser avaluable
anualment.
4. Garantir que l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com els Departaments del Govern amb
responsabilitats concretes dins del nou Pla d’Acció
enfront del VIH/sida a Catalunya, segueixin dotant
pressupostàriament les seves polítiques en aquest àmbit, de forma sostenible, per fer front a l’epidèmia del
VIH.
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7. Facilitar la col·laboració entre els professionals de
la salut pública, els clínics i les ONG del sector per
tal d’implementar mesures de prevenció i control del
VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar
i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació integral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que
incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una perspectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit
del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació
i a tots aquells entorns on es produeixin processos de
socialització.
8. Seguir garantint l’accés universal als tractaments
antiretrovirals i a les teràpies contra les hepatitis víriques d’acord a les guies de pràctica clínica, tant de
les persones monoinfectades com de les persones coinfectades pel VIH.
9. En relació a la prevenció i els tractaments del VIH
des d’una perspectiva de salut global: cal garantir l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a
aquelles persones que per la seva situació de vulnerabilitat ho requereixin, amb l’objectiu de reduir tant la
possibilitat d’emmalaltir com la d’infectar-se del VIH.
I per tant, cal realitzar un seguiment d’aquesta garantia a tots els centres del sistema sanitari d’utilització
pública.
10. Garantir la sostenibilitat dels sistemes d’informació de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en particular de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com
a eines imprescindibles per generar informació sobre
la qualitat dels programes de detecció del VIH i de
l’atenció sanitària que reben les persones que viuen
amb VIH a Catalunya.
11. Catalunya s’adhereix a la Declaració de Dublín,
un document central amb 33 compromisos relacionats
amb la prevenció i el tractament del VIH, l’atenció a
les persones vivint amb el VIH i el lideratge i la col·
laboració en la resposta.
Palau del Parlament, 3 de desembre del 2013.
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats i
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

5. Garantir que l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament dugui a terme projectes per donar la
resposta al VIH a nivell internacional.
6. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través de la futura aprovació de la Cartera de Serveis contempli diferents fórmules de col·laboració en la que es
tingui en compte la demostrada expertesa i trajectòria
de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en
el camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya.
3.10.25.

Tramitacions en curs
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