
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT SOBRE REFORÇAR LES XARXES DE PROTEC CIÓ SOCIAL 
DE CATALUNYA PER A AFRONTAR LA CRISI DE LA COVID-19   

Els nostres pobles i ciutats estan jugant un paper 
transcendental en la resposta a la crisi provocada per la COVID-
19, incrementant la despesa en polítiques socials i d’urgència, 
ajudant els sectors econòmics més castigats per la crisi (els 
col%lectius més vulnerables, els autònoms, la restauració, el 
petit comerç i de proximitat, la cultura, …) i estan destinant 
molts recursos en polítiques sanitària i educatives, tot i que 
no són de la seva competència, alhora que han col%laborat amb el 
Govern de la Generalitat i de l’Estat cada vegada que se’ls hi 
han demanat. Una resposta, exemplar i modèlica, sense disposar 
de més recursos, ja que ni el Govern de l’Estat ni el Govern de 
la Generalitat de Catalunya han destinat encara cap fons 
econòmic als Ajuntaments per contribuir a la lluita contra la 
pandèmia. 

Avui han de continuar jugant un paper cabdal en la reactivació 
econòmica del país i en l’atenció dels col%lectius més 
vulnerables, amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere, de la 
mateixa manera que han de garantir la continuïtat de tots els 
serveis públics. I això els ajuntaments ho estan fent suplint en 
molts casos la inacció d’altres administracions, el que provoca 
una greu disfunció pressupostària.  

El marc de protecció dels drets socials al nostre país s’ha vist 
desbordat per la pandèmia. El tensionament dels i les 
professionals dels serveis socials bàsics durant la crisi de 
2008 i les retallades del sistema de benestar dels govern de CiU 
i JxSi han posat en risc les polítiques públiques de cohesió 
social que garanteixin un sistema de serveis socials de 
titularitat pública, adequats als indicadors econòmics i socials 
de Catalunya. Observem amb preocupació com el govern actual de 
la Generalitat de Catalunya format per JxCat i ERC no afronta la 
correcció de l’impacte que les retallades han vingut ocasionant. 

Des de l’aprovació de La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, el marc de coordinació i cooperació entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens 
locals, per a la prestació i gestió dels serveis socials amb 
segons criteris de coresponsabilitat, transparència i equitat 
territorial, és el contracte programa. L’esmentat marc 
col%laboratiu es caracteritza pel seu escenari pluriennal que 
permet donar més estabilitat financera als ajuntaments. L’actual 
contracte programa tenia una vigència fins el 2019, de manera 
que cal de manera urgent l’elaboració d’un nou Contracte 
Programa per a 2020-2024. I cal que es faci, de manera 
consensuada amb els ajuntaments per adaptar-lo a les noves 
necessitats. 

En relació als dos instruments de reforçament dels drets 
socials, la renda garantida de ciutadania, com a prestació 



 

social per garantir els mínims vitals a persones i unitats 
familiars que es troben en situació de pobresa i l’Ingrés Mínim 
Vital, un nou dret  

 

subjectiu per a l’erradicació de la pobresa, són dues passes 
molt importants en l'ampliació del quart pilar del nostre Estat 
de Benestar d'ençà de la posada en marxa l'any 2006, de la Llei 
de Dependència i del seu sistema de prestacions. Ambdues 
prestacions han de conviure i complementar-se en les xarxes de 
protecció social que reconeix a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i ha de servir perquè la ciutadania de Catalunya 
tingui una major protecció. Els problemes en la implementació de 
la llei de la renda garantida de ciutadania, amb denegacions 
dubtoses i disfuncions en les tramitacions ha deixat sense 
cobertura el 71% de les persones que es troben en pobresa severa 
a Catalunya. D’altra banda, el desplegament i gestió de l’Ingrés 
Mínim Vital, tot i els esforços del Govern de l’Estat, està 
acumulant retards en l’aprovació i dificultats d’accés a causa 
d’una tramitació complexa. Aquest fet demana urgentment 
simplificar i dotar dels recursos econòmics i humans necessaris 
per a una correcta gestió de la prestació i també per evitar la 
pressió als Ajuntaments, transferint la responsabilitat als 
Serveis Socials. 

Finalment un dels fenòmens que s’ha intensificat en l’actual 
escenari de pandèmia és el sensellarisme. La crisi econòmica i 
social derivada de la sanitària està fent créixer la 
vulnerabilitat social i la problemàtica del sensellarisme. L’any 
2016 la Generalitat va definir l’estratègia integral d’abordatge 
del sensellarisme, fruit d’un treball desenvolupat de la mà del 
teixit social i amb participació de diversos ajuntaments. 
Aquesta estratègia no s'ha desenvolupat ni dotat de pressupost 
relegant tota la responsabilitat als ajuntaments que no disposem 
ni dels recursos ni la capacitat tècnica suficient per atendre 
aquesta emergència. 

Per aquests motius, el grup MOLLET en COMU proposa al Ple de 
Mollet del Valles l’adopció dels següents : 

 

ACORDS 

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a elaborar i signar 
amb el món local un nou Contracte Programa de Serveis Socials 
abans de finals d'any, per a donar garantia als ajuntaments i 
reforçar els serveis de resposta a l'emergència, assegurant la 
flexibilitat suficient per a adaptar els serveis a les 
incerteses i l'evolució de la crisi social dels propers anys.   

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a destinar recursos 
dels fons extraordinaris COVID a reforçar, de forma immediata, 
els equips de Serveis Socials bàsics per a poder atendre 
l'increment de demanda i expedients i assegurar la qualitat de 
l'atenció. 



 

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a destinar recursos 
dels fons extraordinaris COVID a ampliar plantilles i serveis 
dels centres socioeducatius d'atenció a infants i adolescents en 
risc d'exclusió social 

 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a derogar la 
Resolució TES/2438/2020, de 2 d'octubre, per la qual es modifica 
el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències 
econòmiques i socials de Catalunya i garantir l'accés de totes 
les famílies vulnerables a les Meses d'emergència per poder 
accedir a un habitatge protegit de manera estable. 

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a impulsar, en 
col%laboració amb els ens locals, un mapa d'actius comunitaris 
que incorpori les xarxes de cures aparegudes en l'etapa 
d'emergència COVID i activar recursos per a reforçar plans 
d'acció comunitària. Incorporar d'immediat la salut mental 
comunitària com a eix fonamental de treball en aquests plans 

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un Pla de 
Xoc per a incrementar la cobertura de la Renda Garantida de 
Ciutadania, en estreta col%laboració amb els Serveis Socials 
bàsics, i elaborar d'urgència un nou decret llei per a no fer 
esperar els nous sol%licitants de Renda Garantida del procés 
d'aprovació o denegació de l'Ingrés Mínim Vital. 

Setè.- Instar el Govern de la Generalitat a activar de forma 
immediata un Pla de Xoc d'urgència, conjunt entre Habitatge i 
Afers Socials, suficientment dotat econòmicament, per atendre 
les persones sense llar, assegurar el seu bon confinament quan 
sigui necessari i atendre les necessitats sanitàries d'aquesta 
població. Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant 
l'equilibri territorial i evitant la concentració de serveis. 

Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a revisar la llei de 
la Renda Garantida de Ciutadania per a simplificar-ne els 
tràmits administratius, per a eliminar barreres d'accés a la 
població més vulnerable, per a incrementar la percepció per fill 
a càrrec i per a afegir-hi una prestació complementària per a 
cobrir les despeses d'habitatge. 

Novè.- Instar el Govern de l’Estat a millorar els processos i 
tramitació de l’Ingrés Mínim Vital amb la simplificació 
administrativa i la contractació del personal suficient per 
garantir aquest dret subjectiu i la seva inclusió dins 
l’ecosistema de prestacions de Catalunya  

Desè.- Instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió de 
desnonaments a tots els casos de famílies vulnerables i 
recuperar la prohibició de talls de subministraments bàsics 
mentre duri la pandèmia 

Onzè.- Comunicar els presents acords al Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions del Govern de l’Estat, al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés, Senat 



 

i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. 

Mollet del Vallès  12 de Novembre 2020 

 


