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9.2. Moció del grup municipal Fem Poble-ECG per a l’ampliació dels drets de la infància
migrada a Catalunya.
El passat 30 de novembre a la plaça Tetuan de la ciutat de Barcelona, lamentablement el foc
es va emportar la vida d’una família veïna amb dos infants menors d’edat. L’endemà de
l’incendi, les treballadores i treballadors del Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors
(SISFAM) de l’Ajuntament de Barcelona, que havien atès les víctimes, van fer un crit d'alerta.
En un comunicat avisen que hi ha més famílies amb infants “en la mateixa situació”. També
adverteixen que treballen “amb recursos insuficientsd’administracions supramunicipals” i que la
majoria de les persones que atenen “no poden accedir a les poques alternatives d’habitatge
que ofereix l’administració o al mercat laboral” per la falta d’un NIE. Un fet que, segons els i les
professionals dels serveis socials, els i les “aboca a malviure en infrahabitatges”.
Les causes d’aquest tipus d’incidents no són mai fortuïtes quan es tracta de pobresa energètica
i d’infrahabitatges, i les conseqüències també són part d’unes polítiques migratòries i socials
injustes que no tenen en compte l'interès superior del menor davant de qualsevol altre interès
en conflicte. El dret del menor a la vida en família i la seva protecció han de prevaldre per sobre
de les polítiques de control del flux migratori pel que aquesta família, ni cap, mereix viure en
aquestes condicions.
Als pobles i ciutats de Catalunya es promou un model intercultural d’educació universal, basat
en els valors de respecte a les diversitats de gènere i origen, de la igualtat de drets així com
d’oportunitats “per a totes les persones”. Aquesta realitat curricular contrasta amb l’evidència
que el sistema jurídic i administratiu d’inclusió cap a la plena ciutadania, la Llei d’Estrangeria,
deixa fora un elevat nombre de menors en situació irregular (34.000 a Catalunya). La mort
d’aquests menors amb mare romanesa i pare pakistanès, com d’altres que conviuen entre
nosaltres en situació de pobresa i infrahabitatge, es podrien evitar si prioritzem l’interès del o de
la menor modificant parcialment el règim comunitari, la Llei d’Estrangeria i el sistema de
protecció social.
Pel que fa al règim comunitari no és comprensible que la seva condició de resident no es pugui
reconèixer plenament si les persones que viuen permanentment al territori es troben en situació
de pobresa severa i/o sensellarisme.El dret a residència de ciutadania de la UE hauria de ser
una realitat per a qualsevol persona amb independència de la seva situació econòmica.
Actualment hi ha borses de pobresa de persones comunitàries i extra-comunitàries als nostres
pobles i ciutats que no gaudeixen de la condició plena de ciutadania europea al territori
espanyol. Els Estats no haurien de limitar els drets per la manca de recursos econòmics, i en
canvi haurien de donar una resposta jurídica, administrativa i social una vegada constatada la
seva situació de permanència continuada.
Així mateix, les Administracions Públiques han de remoure tots els obstacles per permetre
l'accés als ajuts socials de la ciutadania de la UE amb independència de la seva situació
administrativa. Per altra banda amb una modificació parcial de la normativa d’Estrangeria
podríem garantir l’accés a una autorització de residència als i les menors que visquin de
manera permanent al territori. Així com estendre la protecció d’aquests menors a la
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regularització dels seus progenitors i progenitores que alhora són les persones que tenen
l’obligació de cuidar-los i fer efectius els seus drets.
En aquest sentit, proposem la modificació de la Llei d'Estrangeria per tal que protegeixi
especialment tots els i les menors, incloent un nou supòsit d'accés a la residència de llarga
durada per a tots els i les menors nascuts en territori espanyol amb independència de la
situació administrativa en què es trobin els progenitors i progenitores i que modifiqui l'accés a
l'autorització de residència dels menors no nascuts a Espanya, eliminant els requisits actuals
de permanència prèvia al territori espanyol de dos anys, de residència legal i mitjans econòmics
del progenitor o progenitora, així com l'informe d'adequació de la habitatge, exigint únicament,
una permanència prèvia de més de tres mesos, empadronament i escolarització del menor. La
vigència d’aquesta autorització de residència temporal seria d’un any prorrogable a dos si el
menor continua residint a l’Estat espanyol.
L'última reforma del Reglament d'estrangeria referent a la documentació dels menors no
acompanyats i dels i les joves extutelats ha suposat una millora important en el reconeixement
efectiu dels seus drets a la residència i al treball, recollint la majoria de les reivindicacions de
les entitats d’assistència a la infància. Tot i això, ha deixat de banda el dret dels menors que es
troben en territori espanyol amb els seus progenitors i progenitores o familiars (menors
acompanyats), situant-los en pitjor condició que els menors no acompanyats quant a
l'atorgament del dret a residir a Espanya. Urgeix, per tant, que l'Estat compleixi els seus
compromisos internacionals, sigui respectuós amb els drets de la infància i l'adolescència, i
implementi polítiques de protecció realment efectives per a totes i tots els menors amb
independència de la seva situació administrativa i la dels seus progenitors .
Finalment, cal eliminar tots els obstacles per permetre l'accés a les proteccions socials que
afectin menors amb independència de la situació administrativa del menor o els seus
progenitors. A Catalunya i al conjunt de l'Estat, on encara no s'hagi implementat, cal una
modificació dels requisits d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania, beques menjador i altres
proteccions socials, de manera que es permeti a les persones en situació irregular i
especialment amb menors a càrrec, comptar amb una prestació econòmica seguint criteris
d'exclusió econòmica i de permanència al nostre territori, prenent com a exemple el que
s'estableix al sistema assistencial del País Basc.
Alguns ajuntaments de Catalunya tenen un sistema de protecció als menors que es troben en
situació jurídica i administrativa irregular, com per exemple els serveis de beques menjador per
tal d’igualar en oportunitats a la resta de menors en situació de vulnerabilitat. Algunes ANFAS
fins i tot han hagut d’emprar els seus NIF’s per donar el servei de beques menjador per a tots
els infants que ho necessiten i que no compten amb un NIE. Aquestes iniciatives s' han de
completar amb ajuts establerts i garantides per activitats extraescolars ( tallers/ excursions/
esports) .
Per tots aquest motius, el Grup Municipal FemPoble - En Comú Podem proposa al ple de Sant
Pere de Ribes l’adopció dels següents acords:
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1.Reforçar a nivell local el sistema de protecció social que, indiferentment de la situació jurídica
dels veïnes i veïnes, afecti al conjunt dels seus serveis dirigits a tots els menors. Així mateix,
traslladar el tema a la taula d’Infància i adolescència del Consell Social Municipal.
2.Instar el “Departament de Drets Socials” de la Generalitat de Catalunya a la modificació de
les condicions d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania per tal de garantir l’accés a aquesta
als progenitors i progenitores de tot menor que convisquin de forma permanent al territori
nacional.
3.Instar la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya
que defensi davant d’altres institucions una proposta de protecció integral dels menors en
situació irregular i les seves famílies similar a la del País Basc.
4.Instar el “Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones” a elaborar una modificació
de la Llei d’Estrangeria per donar cobertura jurídica al conjunt de menors i progenitors i
progenitores que conviuen de forma permanent al territori nacional.
5.Instar el “Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones” a elaborar una modificació
de l’aplicació del règim comunitari i extra comunita per tal de garantir la residència del conjunt
de ciutadans i ciutadanes comunitaris (i els familiars de comunitaris i comunitàries) que viuen
permanent al territori nacional, malgrat la seva situació econòmica.
6.Traslladar els presents acords al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del
Govern de l’Estat, els Departament de Drets Socials i al de Feminismes i Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament
de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.
La Sra. regidora, Graciela Falconi Romero defensa la moció.
Es produeix un debat
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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