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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 PPC SOBRE LA SITUACIÓ DELS MENORS NO 

ACOMPANYATS (Tram. 302-00132/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya rebutja les manifestacions, les agressions i els atacs 

que s'han produït recentment en alguns municipis i que han tingut per objecte els 

joves i adolescents migrats així com treballadors dels centres on es troben 

acollits. 

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

a) Evitar les concentracions nombroses de joves i adolescents migrats en un 

mateix centre d'acollida. 

b) Complir amb els mitjans adients els procediments en tots els seus vessants 

d'acord amb les resolucions i recomanacions internacionals d'obligat compliment, 

per tal de garantir els drets d'aquest menors no acompanyats, entre altres, 

limitant el temps en els centres d'acollida d'emergència. 

(Transacció amb l’esmena núm.2 del GP Cs) 

c) Presentar al Parlament, amb una periodicitat trimestral, un informe en relació a 

la situació actual dels joves i adolescents migrats en situació d'acollida, en el que 

s'expressi el nombre de menors estrangers no acompanyats registrats, el nombre 

de centres d'acollida d'emergència existents i el nombre de menors acollits a cada 

un d'ells, la entitat que gestiona cada un dels centres i els recursos destinats a la 

gestió dels mateixos. 

Aprovats: 131 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) 

i 1 en contra (un diputat de CatECP) 

d) Atès que la majoria de menors no acompanyats arriben de forma consensuada 

amb les seves famílies, i que aquestes solen estar identificades, posar en marxa 

un programa de retorn voluntari als seus entorns familiars d'origen. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) 76 vots en contra (JxCat, ERC, CatECP 

i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

e) Implementar les mesures de seguretat necessàries als entorns dels centres 

d'emergència on la presència de menors estrangers no acompanyats és més 

nombrosa per tal de garantir la seguretat tant dels veïns a l'entorn, com dels 

treballadors dels centres, i de mateixos menors. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 75 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP)  

f) Davant la comissió d'actes delictius per part de menors, dur a terme les 

gestions necessàries amb el Govern d'Espanya d'acord amb els convenis 

internacionals subscrits, per aconseguir el retorn als seus entorns familiars 
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d'origen. 

Rebutjat: 4 vots a favor (PPC), 92 vots en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) i 36 abstencions (Cs) 

g) Prioritzar els projectes de cooperació en països i municipis d'origen de joves i 

adolescents migrats que els permetin desenvolupar accions formatives i/o 

laborals que els permeti romandre en l'entorn familiar com alternativa a iniciar 

processos migratoris irregulars. 

h) Garantir el compliment de les condicions laborals dels treballadors i 

treballadores dels Centres d'Acollida mitjançant el control establert als contractes 

de serveis amb les empreses o entitats adjudicatàries. En especial, vetllar pel 

compliment de les obligacions salarials, de les ràtios de servei tant diürnes com 

nocturnes, la formació especialitzada i la supervisió d'equips, així com totes les 

condicions detallades als contractes de serveis. 

(S’accepta l’esmena núm.3 del GP CatECP) 

h bis) Implementar, en el termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta 

moció, un programa formatiu comú dirigit als Menors Estrangers No Acompanyats 

que sigui d'obligat compliment per part de totes les entitats gestores dels 

centres, amb l’objectiu de millorar la formació dels menors d'aquelles 

competències bàsiques. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP PSC-Units) 

i) Assegurar els plans formatius i laborals suficients que permetin l'adquisició 

d'habilitats que millorin la seva inserció social. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP PSC-Units) 

Aprovats: 131 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) 

i 1 en contra (un diputat de CatECP) 

j) Donar compliment als acords adoptats a la Moció 92/XlI del Parlament de 

Catalunya, sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència. 

(S’accepta l’esmena núm.3 del GP PSC-Units) 

Aprovats: 128 vots a favor(Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC)  i 4 

abstencions (CUP) 

 

 

 

 

 


