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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’ECP SOBRE LES POLÍTIQUES RELATIVES ALS 

DRETS I LES OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA (tram. 302-00140/13). 

 

El Parlament de Catalunya: 

 

1. Constata que l'increment del nombre d'infants que es troben en situació de 

pobresa a Catalunya després de la pandèmia, que ha situat la taxa de pobresa 

infantil en un 33,4%, obliga als poders públics a fer un abordatge urgent per 

erradicar-la  i, per a aquesta finalitat,  situar la despesa pública en infància als 

propers pressupostos de la Generalitat al nivell de la mitjana europea, és a dir, 

en el 2,4 del PIB.   

Aprovat: per 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 

abstencions (ERC i JxCat) 

 

2. Constata la necessitat d’intensificar les polítiques públiques de rendes i per a la 

igualtat d’oportunitats que rebaixin els índex d’empobriment de les famílies quan 

tenen fills i filles, especialment en el cas de les monoparentals.  

TRANSACCIÓ AMB JUNTS + ERC al punt 2 amb esmena 2:  

Aprovat: per 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, CUP, ECP i Cs), 11 en contra (Vox) i 

3 abstencions (PPC) 

 

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

 

3. Impulsar, en aquest període de sessions,  la modificació de la Llei de la Renda 

Garantida de Ciutadania, que ja ha començat la tramitació al Parlament, per a 

reformular-la en un veritable instrument de lluita contra la pobresa infantil 

incrementant els complements per a fills i filles i creant complements per l'habitatge, 

tot adaptant-la a la nova realitat amb la complementarietat de l'Ingrés Mínim Vital i 

posant en marxa una guixeta única amb l’IMV gestionat des del SOC fruït del 

corresponent traspàs de competències.  
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ACCEPTADA L’ESMENA 1 DE LA CUP 

Rebutjat:  per 47 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP), 78 en contra (ERC, JxCat, Vox 

i PPC) i 6 abstencions (Cs) 

 

4. Presentar als Grups Parlamentaris, un cop finalitzin els treballs que amb 

aquest objectiu està realitzant la comissió de govern de la Renda Garantida 

de Ciutadania,  una diagnosi sobre el grau d'accés de les famílies amb fills i filles en 

situació de pobresa a la Renda Garantida de Ciutadania, identificant les barreres 

d'accés i proposant les mesures per solucionar-ho, amb l’objectiu de millor l’accés de 

les famílies en situació de pobresa.  

ACCEPTADA L’ESMENA 4 DE JUNTS I ERC  

Aprovat: per 108 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i Cs) i 23 abstencions 

(Vox, CUP i PPC) 

5. Actualitzar l'IRSC, congelat des de 2010, per incrementar les prestacions socials, 

especialment la Renda Garantida de Ciutadania, als nivells que haurien d'haver assolit 

en relació als augments de l'IPC, amb efectes pel segon semestre de l'any.  

Rebutjat: per 54 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i Cs), 74 vots en contra (ERC, 

JxCat i Vox) i 3 abstencions (PPC) 

6. Garantir el finançament dels ajuts d'urgència social per a famílies mitjançant el 

Contracte-programa dels Serveis Socials Bàsics amb els Ajuntaments, adequant el 

finançament a les necessitats reals dels municipis, en tant que és l'instrument més 

àgil del que disposen els Serveis Socials davant la manca de creixement i cobertura de 

les polítiques de rendes a les famílies. 

Aprovat: per 128 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 3 

abstencions (Cs) 

7. Presentar als Grups Parlamentaris un informe de compliment del Pla de millora del 

sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i les seves famílies en situació de 

vulnerabilitat, especialment, pel que fa a les mesures executades en l'àmbit de la 

DGAIA i la revisió global del sistema de protecció, un cop es completi el procés de 

revisió i reestructuració de les accions incloses en el Pla, abans que finalitzi 

l’any. 

TRANSACCIÓ AL PUNT 7 AMB ESMENA 5 DE JUNTS 

Aprovat: per unanimitat (131 vots favor) 

 

8. Iniciar un procés de revisió de l'actual model de contractació i externalitzacions dels 

serveis d'acció social amb infants i joves i famílies en situació de risc i presentar als 

grups parlamentaris en els propers sis mesos, l’anàlisi econòmic-financer de cadascun 

dels serveis d'infància, inclosos a la cartera de serveis, per tal d'elaborar una proposta 

que doti pressupostàriament els serveis socials especialitzats dels recursos públics 
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suficients per abordar, en primer terme, la problemàtica de la precarietat laboral, la 

congelació salarial i les desigualtats en les condicions dels i les professionals dels 

serveis externalitzats, l’acompanyament dels i les professionals i el seu 

benestar emocional, així com, de l’infrafinançament generalitzat dels serveis i de 

mesures per revertir l'excessiva mercantilització i externalització dels serveis socials, 

en especial, del sistema de protecció a la infància.  

TRANSACCIÓ AL PUNT 8 AMB ESMENA 2 DEL PSC 

Aprovat: per 39 vots a favor (PSC i ECP), 11 en contra (Vox)i 81 abstencions (ERC, 

JxCat, CUP, Cs i PPC) 

 

8.bis Impulsar un anàlisi econòmic-financer que tingui en compte les 

necessitats de recursos i serveis necessaris per tal d’atendre amb les 

màximes garanties l’arribada massiva d’infants i adolescents sense tutors 

legals provinents d’Ucraïna i altres processos migratoris o refugi. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL PSC NOU PUNT 8.BIS 

Aprovat: per 110 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC), 11 en contra 

(Vox) i 10 abstencions (CUP i un diputat d’ERC) 

 

9. Dotar pressupostàriament les estratègies d’acollida i inclusió per als adolescents i 

joves que s’incorporen al sistema de protecció fruit de processos migratoris o refugi 

per garantir l’accés a tots els seus drets com a infants. Reforçar 

pressupostàriament les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia 

personal per afavorir que aquests joves, que es troben en especial situació de 

vulnerabilitat fruit dels processos migratoris o de refugi, puguin accedir 

mentre duri el seu procés de tutela o guarda protectora i, també, un cop 

complerta la majoria d’edat, a programes que afavoreixin l’accés a un 

habitatge digne i de qualitat, l’accés a les rendes i prestacions, la continuïtat 

i acompanyament en els processos educatius i formatius, la orientació i 

acompanyament a la inserció laboral, així com, garantir els seus drets 

socials, de participació, culturals i lingüístics.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DEL PSC I ESMENA 4 DE LA CUP 

Aprovat: per 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 11 en contra 

(Vox) i 3 abstencions (PPC) 

 

10. Donar compliment al dret subjectiu dels infants i les seves famílies a rebre 

l'atenció precoç especialitzada de forma universal i gratuïta, en la qualitat i quantitat 

d'intervencions necessàries segons la prescripció professional qualificada i efectuar els 

increments pressupostaris per garantir, en un any,  la plena atenció de tota la infància 

de 0-6 anys amb dificultats o trastorns del desenvolupament als Centres de 

desenvolupament infantil i atenció precoç (CEDIAPs), així com la continuació 
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d’aquest suport i acompanyament en l’etapa posterior amb els i les 

professionals necessaris en els CSMIJs.  

ACCEPTADA L’ESMENA 4 DEL PSC 

Aprovat: per 128 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 3 

abstencions (PPC) 

 

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel bon funcionament de les 

escoles d’educació especial i pel correcte desplegament de l'escola inclusiva,  

garantint la prestació i cobertura de tota la jornada escolar, inclòs l'espai de 

menjador; així com per garantir el lleure als nens i nenes amb necessitats especials 

en tots els àmbits de la vida, prioritzant l’accessibilitat funcional, sensorial i 

intel·lectual a totes les activitats ciutadanes i elements de l’espai públic. I 

tenir cura especial de les necessitats d’acompanyament i cura en l’etapa post 

obligatòria i trànsit a l’emancipació dels i les joves amb condicions de 

dependència funcional, orgànica, sensorial, física, mental o intel·lectual.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DE C’S I ESMENA 5 DE LA CUP 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

12. Habilitar els recursos pressupostaris per incrementar, el curs vinent i mitjançant 

la modificació de barems,  les beques menjador a un nombre més ampli de nens i 

nenes segons els criteris de renda, per arribar a més famílies.  

ACCEPTADA L’ESMENA 5 DEL PSC 

Aprovat: per 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 abstencions 
(ERC i JxCat) 

13. Destinar els recursos necessaris per avançar en la universalització de l’etapa 

educativa 0-3 anys, creant les noves places públiques necessàries de manera 

equilibrada al territori, prioritzant els municipis amb més dificultats d’accés a aquest 

servei educatiu. 

ACCEPTADA L’ESMENA 6 DEL PSC 

Aprovat: per 128 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 3 

abstencions (PPC) 

 

14. Accelerar el desplegament i finançament dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa 

amb la participació dels Ajuntaments. Alhora, impulsar grups d'anàlisis per 

l'avaluació dels models dels diferents Serveis i l'impuls d'estratègies comunitàries per 

abordar la inclusió de la infància en risc en el marc de les Taules d’Infància 

municipals i en coordinació amb els espais de treball participatiu i transversal 

que ja existeixin a cada municipi. 
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En aquest desplegament caldrà tenir en compte l’accés als drets lingüístics 

donat l’alt valor que té per a la cohesió social la llengua catalana, assegurant  

l’accés per a tothom, especialment, per a la infància en risc d’exclusió per no 

afegir així una condició més a la seva vulnerabilitat.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 DE LA CUP 

Aprovat: per 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 17 en contra (Vox 

i Cs) i 3 abstencions (PPC) 

 

15. Habilitar els recursos pressupostaris per a finançar un Pla la universalització de les 

activitats de lleure, oci, extraescolars, activitats esportives, casals i colònies d’estiu, 

mitjançant el món local i les entitats d’educació en el lleure, a totes les famílies 

en situació de pobresa.  

ACCEPTADA L’ESMENA 8 DE JUNTS I ERC 

Aprovat: per 128 vots a favor (per PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i Cs) i 3 

abstencions (PPC) 

 

16. Treballar per augmentar la implicació de tots els agents implicats en la comunitat 

educativa (centres educatius, associacions, organitzacions, professionals i famílies) 

per a combatre el ciberassetjament i actualitzar el protocol vigent, incorporant els 

nous comportaments i pràctiques d'assetjament vinculats a les xarxes socials. 

ACCEPTADA L’ESMENA 3 DE CIUTADANS PER NOU PUNT 16 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 
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