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El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 158 del 
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats 
(tram. 302-00035/11), presentada per la diputada Adriana Delgado i Herreros, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 25837), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 25838), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 25923) i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 25936). 

 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
 
a) Dur a terme les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per a 

contribuir d’una manera solidària en el territori de Catalunya a la reubicació efectiva de les 
persones sol·licitants d’asil o de refugi a l’Estat espanyol, i amb aquest objectiu:  

1r. Impulsar la creació del màxim nombre de places del programa estatal d’acollida i refugi 
a Catalunya, conjuntament amb els municipis, de manera que el màxim de municipis catalans 
participin en l’acollida i la integració dels refugiats a Catalunya. 

2n. Impulsar l’Inventari de recursos per a l’acollida dels refugiats, unificat i gestionat 
conjuntament per ens locals, teixit associatiu, entitats especialitzades i Generalitat, i fer-ne 
promoció mitjançant campanyes informatives. 

 
b) Dur a terme les accions necessàries per a acollir com a mínim 4.500 persones els propers 

dos anys, dur a terme les accions pertinents perquè totes les persones sol·licitants d’asil i de 
protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat, i promoure 
també, en col·laboració amb les entitats socials i l’Administració local, accions d’informació i 
sensibilització de la ciutadania. 

 
c) Vetllar, en coordinació amb els ens locals, perquè les persones susceptibles d’ésser 

sol·licitants d’asil tinguin condicions de vida dignes en el període d’espera de l’assoliment 
d’aquesta condició i, a aquests efectes, reclamar al Govern de l’Estat que compleixi les seves 
obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap cobertura i que 
assumeixi les seves responsabilitats polítiques en les vulneracions de drets humans a la 
frontera sud. 

 
d) Desplegar les mesures del Pla de protecció internacional a Catalunya i concretar-ne el 

calendari de desplegament per garantir un sistema estable d’asil que compti amb 
l’assessorament i el consens de les entitats especialitzades. 

e) Impulsar, per mitjà de totes les institucions i els organismes europeus i internacionals en 
què participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat dels refugiats i assegurar 
circuits segurs d’ajuda humanitària. 

 
f) Posar els mitjans adequats i suficients, per mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a incrementar 



l’ajut als refugiats que es troben en camps fora de Síria i en països en trànsit, i donar també 
suport a les organitzacions catalanes que treballen per visibilitzar alternatives democràtiques a 
la regió. 

 
g) Rebutjar l’acord entre la Unió Europea i Turquia, en tant que avalador de polítiques de 

conculcació de drets humans. 
 
h) Tenir en compte, dins el conjunt d’accions impulsades per aquesta moció, les persones 

susceptibles d’ésser sol·licitants d’asil o de protecció internacional que ja es troben a 
Catalunya, siguin o no provinents de les zones afectades pel conflicte sirià, de manera que 
també es puguin acollir a les mesures que adopti. 

 
i) Sensibilitzar la ciutadania, en col·laboració amb les administracions locals, en la prevenció 

de la xenofòbia i el racisme, i donar suport a les experiències locals de xarxes antirumors. 
 
j) Garantir que els menors no acompanyats que arriben a Catalunya tinguin accés al 

procediment de protecció internacional. 

 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016 
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís 


