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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
PROTECCIÓ SOCIAL 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dissenyar, abans del proper 15 de juliol, un Pla director de la protecció 
social, que ha de constituir l’instrument de planificació estratègica del 
model futur de gestió de les prestacions de la seguretat social. Aquest pla 
director ha de contemplar:  

Aprovat : 70 vots a favor (CiU, ERC, i CUP), 46 vots en contra (PSC, 
PPC i C’s) i 13 abstencions (ICV-EUiA i diputada no adscrita)  
 

a. La integració de totes les prestacions econòmiques orientades a la 
 protecció social, la integració social i l’activació laboral que actualment  són 
gestionades pels departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar i  Família, 
Salut i Justícia, així com aquelles altres amb aquestes finalitats que 
poguessin ser creades per altres departaments de la Generalitat. 

 b. La capacitat de gestionar les prestacions amb aquestes finalitats 
 d’altres administracions , entre d’altres, les prestacions per desocupació 
 i les que són pròpies d’un sistema de seguretat social. 

 c. Els requeriments dels diferents acords i tractats internacionals en ma-
 tèria de seguretat social. 

 d. La proposta d’estructura administrativa fruit de la reestructuració dels 
 departaments de la Generalitat i, un cop aprovada la llei corresponent, 
 esdevindrà l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb els ter
 mes que aquesta llei determini. 

 e. L’elaboració d’un informe sobre les contingències a preveure i les ac-
 tuacions necessàries per a garantir l’exercici puntual dels drets dels be-
 neficiaris amb períodes de cotització a tercers països.  

f. L’elaboració d’un informe sobre els costos de gestió de l’ACPS, els 
 mitjans materials, en especial els sistemes tecnològics d’informació, els 
 recursos humans necessaris i el finançament del conjunt de la política  de 
protecció social. 

 g. L’elaboració d’un informe sobre el disseny del càlcul actuarial de la 
 sostenibilitat de les polítiques de protecció social i de la gestió financera 
 dels fons de reserva, així com sobre la sostenibilitat a mig i llarg termini 
 del sistema de Seguretat Social. 

«h) L’elaboració d’un informe sobre un nou model de la seguretat social 
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 que servirà de base per a una futura llei de la seguretat social catalana, 
 que contempli aspectes com la simplificació dels règims contributius o la 
 revisió de la reforma del sistema de pensions empresa pel Govern de l’Estat 
el desembre del 2013.» 

 

i. L’elaboració d’un informe sobre millores d’eficiència a introduir en el 
 sistema de seguretat social tals com la integració de la gestió del conjunt 
de prestacions econòmiques de prestació social, la integració dels  diferents 
organismes de gestió de la seguretat social, la integració de la 
 recaptació executiva en un organisme especialitzat, una separació clara  de 
les fonts de finançament de les diferents prestacions segons si són 
 contributives o no ho són, l’articulació eficient entre els diferents orga-
 nismes de protecció social, la creació de plataformes de gestió de dades 
 compartides, entre d’altres. 

2. Sol·licitar la afiliació o, subsidiàriament, l’associació a l’Associació Internacional 
de la Seguretat Social d’institucions que actualment gestionen la protecció social 
a Catalunya, així com, més endavant, s’haurà de fer amb l’Agència Catalana de 
Protecció Social quan aquesta sigui creada. 

 

«3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany d’avantprojecte de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives que haurà d’assumir la integració de la gestió del 
conjunt de les prestacions econòmiques de protecció social i activació laboral en 
un sol organisme i preveure la futura assumpció de competències que actualment 
són exercides per l’administració de l’Estat.» 

 

Aprovat : 69 vots a favor (CiU, ERC, i CUP), 46 vots en contra (PSC, PPC i 
C’s) i 14 abstencions (ICV-EUiA i diputada no adscrita)  

 


