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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 DEL PSC-Units SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓ A 

LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (Tram. 302-00109/12) 

 

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

1. Obrir nous centres d’acollida d’emergència per a menors a Catalunya a 

partir de l’acord entre la Generalitat i els ajuntaments on s’hagin d’ubicar. 

El Govern garantirà als ajuntaments la màxima transparència, claredat i 

informació per tal que acordin l’emplaçament del futur centre. 

 

NOU PUNT 

1BIS. Reestructurar el sistema de protecció de la infància potenciant 

l'acollida familiar i orientant el sistema cap a un model de centres de 

dimensions reduïdes d'acord amb allò establert a la Llei 14/2010, dels drets 

i les oportunitats en la infància i l'adolescència, per a proporcionar els nens 

i nenes un entorn similar al de la llar en coordinació amb els Ajuntaments. 

  ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP Cs 

2. Presentar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, un 

“protocol d’aterratge” per a la derivació i/o la instal·lació de centres 

d’acollida als municipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser 

consensuat prèviament amb els ajuntaments i amb els sectors implicats, 

indicarà les responsabilitats i actuacions de cada institució i entitats que 

gestionen els centres d’acollida d’emergència, les característiques de la 

ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns i veïnes i el recursos 

econòmics, tècnics i humans necessaris. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

3. Garantir que els nous equipaments oberts en el darrer any i els que s’obrin 

a partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels 

espais necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les 

necessitats per part dels i les professionals. 

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

4. Fer efectius, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, els 

pagaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen 

centres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de 

Catalunya. 
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Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 60 
abstencions ( JxCat i ERC) 

5. Consensuar amb les entitats gestores un calendari per als pagaments 

pendents de l’any 2019 i del primer semestre de 2020. 

 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es 

preveuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats 

d’acollida del sistema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, 

les característiques de l’equipament, el nombre de places i tipologia de 

menors que l’ocuparan, i el pressupost que es preveu per a cadascun d’ells.  
 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 60 
abstencions ( JxCat i ERC) 

 

NOU PUNT 

 

6BIS. Presentar i lliurar, en el termini de dos mesos, als grups 

parlamentaris, sindicats i entitats del Tercer Sector, una planificació dels 

nous centres que es preveuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre 

les necessitats d’acollida del sistema de protecció. Caldrà especificar la 

ubicació prevista, les característiques de l’equipament, el nombre de places 

i tipologia de menors que l’ocuparan, i el pressupost que es preveu per a 

cadascun d’ells, així com un resum de la situació de finançament del 

sistema de protecció a la infància i l’adolescència. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP Cs I 

L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 60 

abstencions ( JxCat i ERC) 

 

7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat dels centres 

d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, així com en 

centres de justícia juvenil que ho reclamin, en especial, aquells que han 

patit situacions de violència, com és el cas de CREI Can Rubió. 
 
Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 
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NOU PUNT 

7BIS. Garantir que es compleixen els drets de tots els infants i joves i dels 

treballadors i treballadores de tots els Centres d'acollida de menors, a partir 

d'incrementar les plantilles professionals d'Educadors i Educadores Socials 

amb especialitat en mediació i resolució de conflictes, així com de garantir 

l'oferta de formació especialitzada en abordatge i contenció emocional en 

les intervencions socioeducatives. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CatECP 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , 1 vots en 

contra (diputat d’ERC) i 61 abstencions ( JxCat i ERC) 

 

8. Garantir, amb tots els mitjans humans i tècnics necessaris, las seguretat 

física dels treballadors/es dels centres de menors en totes les seves 

modalitats.  

9. Complir els acords adoptat a la Resolució 618/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en 

els centres dependents de la DGAIA i sobre la resposta a l’increment de la 

conflictivitat en aquest àmbit.  

10. Comunicar a tots els centres de menors de Catalunya la persona 

referent per part del Govern per a la gestió i el compliment del protocol per 

a la prevenció d’agressions aprovat el 2017. 

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 

11. Assistir a totes les Juntes de Seguretat on s’informi de la situació dels 

Menors Estrangers No Acompanyats a Catalunya.  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 61 

vots en contra ( JxCat i ERC) 

12. Convocar amb una periodicitat bimestral, cada grup de treball que 

està desenvolupant «L'Estratègia Catalana per a l'acollida i la inclusió dels 

infants i joves emigrats sols». 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 6 DEL GP JxCAT I 

DEL GP ERC 
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13. Presentar-se com a acusació particular en el procediment judicial 

obert contra el Sr. Ricard Calvo, ex Director General d’Atenció a la Infància 

i l’Adolescència.  

14. Actualitzar el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats 

incorporant la memòria de l’any 2018. 

15. Elaborar un pla d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut 

en el cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge de les 

llengües oficials a Catalunya i dotació pressupostària suficient. 

16. Donar una atenció especialitzada als menors que han estat víctimes 

de tràfic i d'explotació sexual i garantir l'atenció de professionals amb la 

formació adequada per atendre els joves que migren sols i per la detecció, 

l'abordatge i l'atenció als infants que són víctimes de tràfic d'éssers 

humans. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 7 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

17. Crear plans d'acompanyament i suport a la transició a la vida adulta 

per a aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als joves que 

migren sols que compleixen la majoria d'edat sota tutela de la Generalitat. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 8 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

18. Garantir els recursos necessaris per assegurar una atenció psicològica 

i psiquiàtrica urgent als menors que ho requereixin.  

19. Ampliar el conveni amb el torn d'ofici del Consell de l'Advocacia 

Catalana perquè des de primer moment els Mossos d'Esquadra ofereixin i 

informin als menors del seu dret a estar acompanyats per un lletrat o una 

lletrada.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 9 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

20. Convocar l'Observatori dels Drets de la infància, reunit per última 

vegada el passat 22 de gener de 2019, per crear un grup de treball 

específic sobre Joves que migren sols perquè assessori sobre els canvis 

normatius i legislatius necessaris per fer front a aquesta realitat.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 10 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 
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NOU PUNT 

21. Desenvolupar la figura professional de l'assessor o assessora de 

l'adolescent estranger sense suport familiar, com a referent del o la jove 

des de l'acollida fins la seva integració i emancipació. L'assessoria serà una 

figura independent del sistema de protecció i tindrà per objectiu oferir un 

suport estable en l'activació dels recursos i tramitacions jurídico-

administratives. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP CatECP  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 61 

vots en contra ( JxCat i ERC) 

 

NOU PUNT 

22. Garantir els recursos especialitzats suficients per a que la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i Adolescència sigui proactiva en la sol ·licitud 

dels permisos de treball per als joves que estan sota la seva tutela, de 

manera que obtinguin amb celeritat autoritzacions de residència i treball, 

també en el cas de les tramitacions a fer un cop compleixen 18 anys. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP CatECP 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

NOU PUNT 

23. En una setmana, lliurar als grups parlamentaris l'Estratègia Catalana 

per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols, amb les 

accions calendaritzades, prioritzades i amb la indicació de la dotació 

pressupostària. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NUM. 6 DEL GP CatECP 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) , i 61 

vots en contra ( JxCat i ERC) 

 

NOU PUNT 

24. Disseny i implementació d’un programa de mentoria i acolliment 

familiar per a joves migrats sols.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 11 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 
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NOU PUNT 

25. Organització anual de la Setmana de l’Acolliment familiar a 

Catalunya. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 12 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

 
 


