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INFORMACIó

4.50.02.

la Moció 12/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
les Polítiques Socials, especialment les adreçades a les 
famílies us informo que la responsabilitat del Govern 
de la Generalitat envers les famílies requereix una ade-
quació als canvis socials que es produeixen amb un rit-
me accelerat i que els afecten tant en la seva estructura 
com en llurs condicions econòmiques, socials i cultu-
rals. Així, l’objectiu principal del Govern en l’àmbit de 
les polítiques de suport a les famílies és l’increment de 
la seva qualitat de vida. Un objectiu recollit a la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, princi-
pal text normatiu vigent en aquest àmbit a Catalunya, 
la qual va suposar un pas important en l’establiment de 
les bases i les mesures per a una política específica de 
suport a les famílies.

En el primer gran bloc de mesures de suport a les famí-
lies, desenvolupades des de la Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania, es troba el Programa 
d’ajuts i prestacions econòmiques a famílies amb infants 
a càrrec. Des de l’entrada en vigor de la Llei de suport 
a les famílies a inicis del 2004, el Govern de la Gene-
ralitat ha ampliat el ventall de famílies beneficiàries, 
així com els imports de les prestacions econòmiques. 
En aquest sentit, en la propera convocatòria per a l’any 
2008, el Govern incorpora com a beneficiàries les fa-
mílies acollidores i actualitza en la mateixa proporció 
els imports de totes les prestacions i ajuts previstos i no 
tan sols (a diferència dels anys anteriors) de la prestació 
universal per infant a càrrec.

L’actual diversitat familiar existent a Catalunya ha estat 
considerada en el disseny i la implementació de mesures 
de suport a les famílies a diferents nivells.

D’una banda, el Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia ha desenvolupat una proposta de decret de desplega-
ment parcial de la Llei 18/2003, actualment en tràmit, 
que suposa la creació del títol de família monoparental, 
així com l’ampliació de les famílies monoparentals be-
neficiàries de les prestacions econòmiques universals.

En relació amb les famílies nombroses, s’ha mantingut 
i consolidat la xarxa d’avantatges vinculats al títol de 
família nombrosa més enllà dels establiments comer-
cials adscrits al programa que ha permès, entre d’al-
tres, l’aplicació d’ofici de bonificacions en l’import de 
l’IBI, reduccions en l’impost de circulació i del cànon 
de l’aigua, d’aquells ens locals que així ho reconeixen. 
Paral·lelament, enguany s’ha procedit a la introducció 
de reduccions en taxes públiques com, per exemple, els 
drets d’examen per a l’accés a la funció pública o les 
taxes per a les proves de català.

D’altra banda, la Secretaria de Polítiques Familiars i 
Drets de Ciutadania ha modificat els continguts de la 
línia de formació a les famílies per tal que les xerrades 
i tallers dels programes «Créixer amb tu» (adreçat a 
pares i mares amb infants de 0 a 3 anys) i «Aprendre 
amb tu» (adreçat a pares i mares amb infants de 3 a 16 
anys) s’adaptin a les necessitats, problemàtiques i reali-
tats dels diferents models familiars existents actualment 
en el nostre país.

Cal esmentar, com a segon gran bloc, les actuacions de 
suport a les famílies amb mesures relatives a la gestió 

En compliment de la Resolució 58/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre la continuïtat i la potenciació del 
centre i els serveis de RTVE a Catalunya, i d’acord amb 
el que disposen els articles 140.3 i 146.4 del Reglament 
del Parlament, en nom del consell executiu, em corres-
pon informar del següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de les competències que li són pròpies, s’ha posat en 
contacte amb el consell de govern de la Corporació de 
RTVE per tal d’assolir els objectius a què fa referència 
l’apartat 1 de la Resolució esmentada.

Barcelona, 31 de gener de 2008

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control de compliment de la moció 8/
viii, sobre mesures relatives al cos de 
mossos d’esquadra
Tram. 390-00008/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 21249).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.02.2008. 
(Tramitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament 
i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).

Comissió tramitadora: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

control de compliment de la moció 12/
viii, sobre les polítiques socials adreça
des a les famílies
Tram. 390-00012/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21070 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.02.2008

a la mesa del PaRlament

Núm. de moció: 390-00012/08

Sobre: Control de compliment de la Moció 12/VIII, 
sobre les polítiques socials adreçades a les famílies

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 

ANGEL
Resaltado




