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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 DE Cs SOBRE DESPROTECCIÓ SOCIAL 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

 

1. Destinar una quantitat no inferior de 250 milions d’euros del Fons de 

Contingència de 2017 pendent de ser executat a data de 31 d’agost de 

2017 als projectes següents: 

 

a) Finançar la Renda Garantida de Ciutadania. 

 

b) Revertir el retrocés en l’atenció a la dependència: 
 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA 1 DEL GP DEL PSC (punt 1.b.i) 

i. Augmentant el nombre de places residencials i de centres de 

dia i recuperar la universalitat de les Prestacions Econòmiques 

Vinculades (PEV). 

ii. Actualitzant les ràtios de personal i millorant els mòduls 

econòmics. 

iii. Garantint les millores laborals dels professionals del sector. 

iv. Eliminant les desigualtats territorials existents en la prestació 

del servei. 

 

c) Augmentar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat:  

i. Donant compliment a la Moció 28/XI del Parlament de 

Catalunya sobre polítiques socials, en especial dotant 

pressupostàriament l’actualització de la Cartera de Serveis 

Socials i l’aplicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA 2 DEL GP DEL PSC (punt 1.c.ii) 

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament d’un 

mínim del 50% del Salari Mínim Interprofessional per als seus 

empleats amb qualsevol tipologia de discapacitat física, 

sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, i el pagament de 

les Unitats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), 
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segons el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013 pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei general dels drets de les 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social i el Reial 

decret 2273/1985 pel qual s’aprova el Reglament de ls Centres 

Especials de Treball, i del 75% del Salari Mínim 

Interprofessional (SMI) per al col·lectiu amb especials 

dificultats, i de les Unitats de Suport per a l’Activitat 

Professional (USAP), donant compliment a la Moció 131/XI del 

Parlament de Catalunya, sobre els Centres Especials de Treball, 

aprovada el juliol de 2017. 

 

d) Millorar l’atenció a la infància: 

i. Desplegant i dotant pressupostàriament la Llei 14/2010 dels 

drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència. 

ii. Presentant un pla calendaritzat sobre la viabilitat tècnica i 

econòmica per a la reestructuració del Model de Centres del 

Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència. 

ADDICIÓ PER L’ESMENA 3 DEL GP DEL PSC (punt 1.d.iii) 

iii. Recuperar, després de la seva suspensió l'any 2016, el 

recompte dels menors en situació de malnutrició a Catalunya i 

convocar en el termini d'un mes la Comissió de Seguiment 

corresponent sobre aquest tema, tal i com es recull en el Pacte 

per la Infància de Catalunya, al protocol per combatre la 

malnutrició infantil, i a la Resolució 17/XI del Parlament de 

Catalunya sobre la situació d'emergència social. 

 

e) Desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gays, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia, dotar-la pressupostàriament i oferir una veritable atenció a 

les víctimes. 

 

Rebutjat: 60 vots a favor (Cs, PSC, PPC i 8 de CSQP) i 69 en contra (JxSí, CUP 

i 2 de CSQP) 
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2. Destinar l'import de quasi 6 milions d'euros de les partides explícitament 

previstes pel Govern per repetir el 9-N, finalitat declarada definitivament 

inconstitucional i antiestatutària pel Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya i el Tribunal Constitucional, per garantir la formació continuada 

de les persones amb discapacitat intel·lectual, incloent-hi programes 

específics en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs, PSC, PPC) i 77 en contra (JxSí, CSQP i 

CUP). 

 

 

 

 

 

 


