PARLAMENT DE CATALUNYA
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

PARLAMENT SITS Secretaria
DE CATALUNYA
General

REGISTRE GENERAL

1 4 MARÇ 2018
Ref.: 250BSC13031 800001

ENTRADA NÚM,

/12

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució sobre la pobresa infantil a Catalunya, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:

Exposició de motius

El darrer informe de Save The Children del mes de març de 2018 indica que
348.600 infants viuen sota el llindar de la pobresa a Catalunya. A més, 1 de
cada 4 infants viu en situació de pobresa. L'any 2016 203.684 infants vivien en
una situació de pobresa severa a Catalunya. Aquestes xifres indiquen que els
infants es situen com el grup de població més pobre.
El fet que la pobresa es concentri en les llars amb infants es deu principalment
al mercat de treball precari amb contractes temporals i a temps parcials 1 al fet
que les transferències públiques tenen una limitada capacitat de reducció de la
pobresa infantil, ja que només es redueix del 33,3% al 25% una vegada satisfe
tes totes les transferències.
Catalunya destina

uns

recursos

econòmics

insuficients

a

la infància i

l'adolescència, situant-se lluny dels percentatges que es destinen a nivell esta
tal i europeu. La inversió del PIB dedicada a polítiques d'infància i família a Ca
talunya és del 0,8%, situant-se per sota de I'l ,3% de la mitjana espanyola i molt
lluny del 2,4% de la mitjana europea. A més, la inversió pública en educació és
del 3,7% del PIB el 201 5, incomplint el 6% previst per la Llei d'Educació de Ca
talunya i la inversió en salut pública no ha deixat de baixar entre el 2009 i el
2014, situant-se la despesa sanitària pública a Catalunya en un 5,2% del PIB,
mentre que la mitjana espanyola és d'un 6,5% i l'europea d'un 6,6%.
A més, els infants pateixen problemes de salut derivats de la seva situació de
vulnerabilitat. Un de cada deu adolescents i joves tenen risc de patir algun
trastorn mental, el suïcidi és la segona causa de mort en el grup d'edat d'entre
15 i 29 anys i la prevalença dels intents de suïcidi mostra una tendència a
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l'alça. Les despeses sanitàries no cobertes augmenten les desigualtatT'èntre
els nens i nenes. Per exemple, el preu dels serveis d'oftalmologia i salut bucodental, no inclosos en la cartera de serveis de la seguretat social, provoquen
que el menors més pobres tinguin dificultats per accedir-hi.
Les altes despeses en habitatge de les famílies amb baixa intensitat laboral o
de les famílies monoparentals situen a aquest col·lectiu en una situació de gran
precarietat i vulnerabilitat que poden obligar a les famílies a compartir pisos
sobreocupats, ocupar il·legalment i fins i tot a patir desnonaments. Aquestes
situacions comporten riscos per al desenvolupament físic, cognitiu í emocional
dels menors. Catalunya compta actualment amb un 3,3% d'habitatge social,
lluny del 9% de la mitjana europea.
A Catalunya, la Llei 14/201 0, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència estableix que les administracions públiques han de
vetllar per la protecció dels infants i els adolescents i els poders públics han
d'adoptar les mesures pertinents per a assegurar que els progenitors o les per
sones que tinguin la tutela o la guarda d'infants o adolescents tinguin l'opor
tunitat d'oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per a un
desenvolupament integral adequat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reco
neix explícitament el dret de tots els ciutadans a «viure amb dignitat, seguretat
i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discri
minació, i el dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat per
sonal». Alhora, es reconeix a tota la ciutadania, entre d'altres, el dret a la salut,
a l'educació i a l'habitatge.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya li atorga a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de promoció de les famílies i de la infància, que inclou les
mesures de protecció social i llur execució. Però les darreres dades sobre in
fància demostren que els infants no han estat una prioritat del Govern els dar
rers anys. El Govern de la Generalitat amb les seves polítiques ha provocat que
els drets dels infants a un nivell basic de benestar es vegin vulnerats. Els efec
tes de la crisi i de les polítiques del Govern han provocat que els infants en risc
d'exclusió social cada vegada siguin més pobres.
La caiguda dels ingressos de les famílies i la pujada dels preus dels productes i
dels serveis afecten directament a les necessitats bàsiques de les famílies, es
pecialment a l'alimentació, la salut, l'educació i l'habitatge.
Els darrers anys s'ha reduït la inversió pública en serveis bàsics per a la infàn
cia com són l'educació i la salut i les ajudes públiques per a les famílies no són
suficients per poder fer front a la seva situació de vulnerabilitat i puguin pro
porcionar les condicions de vida adequades per al desenvolupament dels seus
fills i filles.
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Tal i com estableix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets dels In
fants, els governs tenen la obligació de garantir a les famílies el suport per a
tenir cura dels seus fills i filles.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Augmentar progressivament la inversió pública en protecció social per a
la infància fins a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB.
2. Donar compliment a la Resolució 567/Xl del Parlament de Catalunya,
sobre el seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya en relació a
les mesures següents:
a. Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i ado
lescència a Catalunya, de m-anera transversal.
b. Desenvolupar polítiques d'infància que atenguin, en tota la seva
extensió, la Convenció sobre els drets de l'infant pel que fa a la
prevenció, la defensa i la promoció dels drets de l'infant.
c. Promoure la creació de consells locals d'infants destinant als
ajuntaments i als consells comarcals els recursos tècnics i eco
nòmics necessaris.
d. Establir un calendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27
de

maig,

dels

drets

i

les

oportunitats

en

la

infància

i

l'adolescència, assignant una partida pressupostària suficient.
3. Donar compliment a la Resolució 327/XI del Parlament de Catalunya,
sobre la cobertura de l'atenció bucodental i oftalmológica integral dels
menors d'edat, mitjançant la incorporació, en els propers pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, dels recursos econòmics necessaris per
incloure en la cartera bàsica de sanitat pública per als menors d'edat,
progressivament, de la garantia d'accés a tots els productes i tècniques
de suport, com ara els serveis odontològlcs, els audiòfons i les ulleres.

Modo!. ¿10 í'mnosw Ue rpsolucin

3

•

PARLAMENT DE

CATALUNYA

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

4. Augmentar progressivament el parc públic d'Iiabitatge social fins arribar
a la mitjana europea situada actualment en un 9%.

Palau del Parlament, 1 3 de març de 201 8

Eva Granados Galiano
Portaveu del GR PSC-Units

Beatriz Silva Gallardo
Diputada del GP PSC-Units
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