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Moció 24/XII 

Moció 24/XII del Parlament de Catalunya, sobre desprotecció social 
302-00030/12 

Aprovació 
Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29 
Publicació: BOPC 209 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord amb l’article 161 del 
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre desprotecció social (tram. 
302-00030/12), presentada per la diputada Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 21816) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 22170). 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent 
Moció 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
a) Millorar la transparència en la gestió de la renda garantida de ciutadania (RGC) i dotar-la de pressupost 
suficient perquè es pugui aplicar efectivament per mitjà de les mesures següents:  
1a. Complir la disposició addicional setena de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania (RGC), 
presentant en seu parlamentària, abans d’acabar el darrer trimestre del 2018, un informe sobre l’aplicació 

i l’efectivitat de l’RGC durant els dotze primers mesos de vigència de la Llei. 
2a. Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, elaborar un informe amb 
informació sobre les possibles denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua de drets, 
amb l’establiment d’un calendari de les mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat. 
b) Actualitzar de manera urgent la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de serveis socials, 
ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves realitats demogràfiques, juntament amb una 
memòria econòmica per a l’exercici del 2019 que garanteixi els serveis i les prestacions dels serveis 
socials 
c) Prestar una atenció de qualitat a les persones amb dependència, de manera que es redueixin les llistes 
d’espera i s’asseguri la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector, prioritzant les mesures 
següents:  
1a. Augmentar el nombre de places residencials i de centres de dia. 
2a. Recuperar la universalitat de les prestacions econòmiques vinculades als serveis (PEV). 
3a. Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics. 
4a. Vetllar per les condicions laborals dels professionals del sector. 
5a. Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei. 
d) Augmentar l’autonomia de les persones amb discapacitat, impulsant les accions següents:  
1a. Incrementar els recursos destinats a intèrprets de llengua de signes catalana per a eliminar les 
desigualtats territorials. 
2a. Oferir, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, a les persones amb discapacitat demandants de 

feina itineraris personalitzats d’inserció laboral que incloguin orientació, acompanyament, formació i 
contractes de treball, emprant fórmules de col·laboració amb corporacions locals i altres institucions 
públiques. El personal d’aquests serveis ha de tenir la qualificació professional exigida per al compliment 

de la seva tasca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement sobre les capacitats i 
aptituds que presenten les persones amb discapacitat i d’adaptació als llocs de treball, i sobre igualtat 

d’oportunitats. 
3a. Incrementar en els pressupostos de la Generalitat la partida que correspon als centres especials de 
treball (CET), per a assegurar que es mantinguin els llocs de treball actuals i els de les unitats de suport a 
l’activitat professional (USAP), crear nous llocs de treball en els CET, garantir el finançament dels 

serveis d’integració laboral (SIL) i garantir als CET el pagament a trenta dies. 
4a. Assegurar que els treballadors dels centres especials de treball cobrin un mínim del 50% del salari 
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mínim interprofessional (SMI), per a qualsevol tipus de discapacitat, i del 75% del SMI en el cas del 
col·lectiu amb dificultats especials. 
e) Combatre la pobresa infantil amb les actuacions següents:  
1a. Complir el Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 2013, fent el recompte de 
menors en situació de malnutrició a Catalunya. 
2a. Elaborar un informe relatiu al compliment del Pacte per a la infància a Catalunya, fer-lo públic i 
trametre’l als grups parlamentaris. 
3a. Augmentar progressivament la inversió en polítiques d’infància fins a assolir la mitjana europea i 
crear un instrument d’avaluació de la inversió pública en infància. 
4a. Garantir una coordinació continuada entre el Govern de la Generalitat i l’Alt Comissionat per a la 

Lluita contra la Pobresa Infantil, del Govern de l’Estat, creant a Catalunya una figura similar, tal com es 
va aprovar l’any 2018 en la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política 

general del Govern. 
f) Millorar l’atenció a la infància planificant, reorganitzant i dotant d’un pressupost suficient el sistema de 
protecció de menors, augmentant les places residencials i millorant les ràtios de professionals per a poder 
dur a terme una acció educativa i terapèutica eficient, garantint el compliment d’estàndards de qualitat 

residencial, la qual cosa exigeix que l’estada en un centre reprodueixi al màxim les condicions de vida 

familiar, que permeti que el menor tingui un creixement harmònic i estable, amb grups de convivència 
reduïts i amb un educador social que faci la funció de tutor de referència o cotutor. 
g) Accelerar de manera prioritària el desplegament de les lleis socials de Catalunya, amb l’aplicació de les 

mesures següents:  
1a. Desplegar totalment la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i dotar-la de pressupost suficient per 
a poder oferir una veritable atenció a les víctimes de la conculcació d’aquests drets. 
2a. Desplegar per reglament la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i 

trametre als grups parlamentaris tots els decrets de desplegament i comunicar-los els recursos econòmics 
que hi van associats. 
3a. Desplegar per reglament la Llei 13/2014, d’accessibilitat, i dotar-la de pressupost suficient. 
4a. Desplegar la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, i dotar-la d’un pressupost adequat per a 

fer efectius els drets que reconeix i, especialment, assegurar prou dotació d’intèrprets en llengua de signes 

catalana. 
5a. Complir la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, dotant-la de pressupost suficient per a assolir l’objectiu 

d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials a Catalunya en les àrees 

de forta demanda acreditada d’acord amb el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya. 
6a. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, dotant-la 
de pressupost suficient per a combatre les agressions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i 

nenes, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius. 
7a. Adaptar la normativa de Catalunya als principis, valors i mandats de la Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006. 

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018 
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió 
 

 


