
Text a votació de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

discriminacions en els diferents àmbits (tram. 302-00212/12) 

 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes i l’augment del discurs 

d’incitació a l’odi dirigit cap a persones migrades i racialitzades encoratjades per partits 

d’extrema dreta, organitzacions i agrupacions de caràcter violent i racista.  

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 1 DE JUNTS PER CATALUNYA 

 

2. Assumeix que la crisi de la COVID-19 afecta de manera desigual a la ciutadania, agreujant 

discriminacions patents en la societat catalana, en especial a aquelles persones que viuen en 

situacions de desigualtat social i de condicions de vulnerabilitat. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 2 DE JUNTS PER CATALUNYA 

3. Rebutja les actuacions policials  d'alguns membres dels diferents cossos de seguretat, cap a 

persones racialitzades que s'han produit durant les restriccions en la mobilitat establertes 

per l'estat d'alarma. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DE JUNTS PER CATALUNYA 

4. Manifesta la necessitat de disposar d’una Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació per tal 

de poder oferir una millor protecció als drets de la ciutadania i dotar a les administracions 

públiques d’una eina que proposi mesures per fer front a les discriminacions. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 4 DE JUNTS PER CATALUNYA 

5. Es compromet a treballar per assolir una societat lliure de discriminacions, revisant llurs 

privilegis i reconeix que les institucions generen violència institucional que ajuda a perpetuar 

el racisme i la desigualtat estructural. 

 

6. Rebutja qualsevol tipus d’expressió, actitud o actuació de caràcter racista o que impliqui 

discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 5 DE JUNTS PER CATALUNYA 

7. Mostra la seva preocupació per la doble discriminació que pateixen les dones migrades i 

racialitzades que enforteix l'empobriment, les desigualtats, la segregació, el racisme, el 

classisme i el masclisme cap a aquest col·lectiu. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 6 DE JUNTS PER CATALUNYA 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les 150.000 persones en situació irregular 

a Catalunya i les més de 600.000 persones en l’Estat espanyol, com han fet altres països de 

la Unió Europea, que ja han portat a terme amplis processos de regularització als seus 

respectius territoris per tal de garantir els drets a totes aquelles persones que han contribuït 

de manera invisible a superar la crisi de la COVID-19. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 1 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 



9. A fer totes les gestions polítiques i executives necessàries per garantir que tots els 

Ajuntaments compleixin amb el Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, per poder fer 

efectiva la obligació de tota persona a inscriure's al Padró del municipi en què resideixi 

habitualment, davant de la negativa d'alguns Ajuntaments a permetre el seu 

empadronament, impedint així que part de la ciutadania tingui accés a drets fona mentals 

que els hi són inherents i agreujant la seva situació de vulnerabilitat. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 2 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

10. A reclamar al Covem espanyol l'agilització burocràtica dels tràmits d'homologació de títols, 

per tal de facilitar el reconeixement de les capacitats professionals de les persones migrades 

residents en territori espanyol perquè puguin desenvolupar-se professionalment i 

socialment. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 8 DE JUNTS PER CATALUNYA 

11. A reclamar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 sobre les treballadores i els 

treballadors dels serveis domèstics i de les cures de l'Organització Internacional del Treball, 

per equiparar aquestes persones a la resta de treballadors i treballadores del Règim general 

de la Seguretat Social. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 9 DE JUNTS PER CATALUNYA 

12. A reclamar al Govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Centres d’Internament 
per a Estrangers (CIEs), ja que suposa un internament forçós injustificat i - tal com s’ha vist 
durant aquests mesos en què s’ha mantingut tancat – innecessari que perpetua una 

expressió de racisme institucional i estructural. Mentre els CIE es mantinguin oberts, que 
el Govern de la Generalitat treballi per garantir els drets de les persones internes, tals 
com l’accés a l’assistència jurídica gratuïta i la denúncia de possibles vulneracions de 
drets. 

 
ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 3 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

 

13. Incrementar els recursos de la inspecció de treball en e l seguiment de les condicions 

laborals dels temporers, especialment durant els mesos on es concentra major demanda 

d'aquests treballadors i treballadores. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 5 DEL PSC 

14. Insta també el Govern de la Generalitat, tal com ha demanat la Taula de Ciutadania i 

Immigració, a: 

a) Posar en funcionament un pla de xoc mesures de suport als processos de regularització 

dins l'àmbit de les seves competències. 

b) Impulsar un programa de difusió entre els agents econòmics que puguin fer contractes 

de treball i entre la ciutadania, per al coneixement i la implementació del procediment 

de l'arrelament social per accedir a la regularitat administrativa. 

c) Donar suport a la presentació de projectes de treball per compte propi per àccedir a la 

regularitat administrativa. 

d) Contribuir a la creació de cooperatives de treball que permetin que les treballadores de 

les cures tinguin accés a la regularitat administrativa. 

e) Impulsar polítiques actives d'ocupació que permetin el manteniment i l'accés a la 

regularitat administrativa. 



f) Difondre la utilitat de l'informe 03 (segons RLOEX, Informe d'esforç, d'integració ), per 

evitar la irregularitat administrativa. 

g) Impulsar un pla per tal que els joves migrats sols, d'entre 18 i 21 anys, puguin accedir a 

la inserció laboral i a la regularitat administrativa a llarg termini. 

h) Impulsar actuacions de prevenció del racisme i la xenofòbia i de foment de la 

convivència. 

i) Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals i sanitàries a les 

empreses per garantir una incorporació adequada a la feina, especialment pel que fa als 

llocs més desregulats, com ara el treball de la llar. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DEL PSC 

15. A impulsar mesures efectives de prevenció, control i eradicació de les actuacions policials de 

caràcter racista, que incompleixen els codis d'ètica policial i esdevenen una vulneració de 

drets fonamentals i violència institucional. Així mateix, portar a terme la formació dels 

cossos de seguretat per acabar amb les identificacions i detencions arbitràries cap a 

persones racialitzades o en situació administrativa irregular. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 6 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

 

16. A obrir un expedient ais agents implicats en la denúncia efectuada per SOS Racisme en 
una intervenció de Mossos d'Esquadra a Sant Feliu Sasserra i adoptar mesures cautelars 
que suposin, com a mínim, la retirada de funcions de treball al carrer fins que hi hagi 
sentència ferma. Així mateix, insta el Govern a actuar amb contundència en tots els 
casos de denúncies per actuacions racistes per part de treballadors o treballadores 
públics. 

 
ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 7 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 
 

17. Actuar sempre d'ofici en els casos en els que els agents dels cossos de seguretat hagin pogut 

incórrer en faltes considerades com a molt greus segons el reglament de règim disciplinari 

del cos, especialment pel que fa a tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, 

sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 10 DE JUNTS PER CATALUNYA 

18. En cas d'investigació interna a membres dels cossos de seguretat per fets considerats com a 

molt greus, s'apliquin mesures proporcionals a la gravetat dels fets, sense descartar la 

suspensió preventiva fins que finalitzi la investigació, tal i com preveu l'article 34 del 

reglament disciplinari del cos de Mossos d'esquadra i l'equivalent als altres cossos policials. 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 11 DE JUNTS PER CATALUNYA 

 


