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MOCIÓ PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I REFORÇ 
EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2012 
 

ANTECEDENTS 
 
Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris d’arribada de 
població estrangera d’Europa, que la població d’origen immigrant ha passat del 3% al 16% en 
poc més d’una dècada, que aquesta és present al 98% dels 947 municipis de Catalunya, i que 
115 dels quals compten amb més d’un 20% de presència de població estrangera al seu terme 
municipal. 

Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte per als ens 
locals catalans, en especial degut a l’absència de recursos i capacitat d’actuació per part dels 
municipis a l’hora de donar resposta al ràpid creixement de la població nouvinguda, la 
transformació de ciutats i pobles i l’increment de les necessitats de serveis a les persones. 

Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població nouvinguda en 
matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la diversitat; que l’empadronament ha 
representat per molts immigrants la primera forma de documentació i accés a determinats 
serveis socials, i que els informes d’inserció social i d’habitatge adequat han jugat també un 
paper fonamental en els processos de regularització via arrelament i reagrupament familiar. 
 
Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les capacitats i els 
mitjans necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any 2005 amb la creació del Fons per a 
la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, a instància de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants s’han 
implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn del Departament d’Educació i la 
creació de la convocatòria de subvencions de la Secretaria per la Immigració de la Generalitat 
de Catalunya als ens locals.  
 
Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han dissenyat i posat 
en pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques d’acollida i cohesió, i que han 
generat els primers espais de participació política amb la creació de consells locals de 
participació de les persones immigrants, així com els primers plans d’interculturalitat i 
diversitat. 
 
Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als pressupostos generals per 
a 2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en un cent per cent la partida del Fons per a 
la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, adscrit al Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social, passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€ per a 2012, liquidant de facto la 
partida creada perquè les comunitats autònomes recolzessin els programes encaminats a 
aquestes polítiques d'integració. 
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Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 

PRIMER.  Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració, 
Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, 
com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions 
que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit 

SEGON.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat la 
dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos destinats 
el 2011, que permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest 
àmbit. 

TERCER.  Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el tràmit 
parlamentari de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 facin esmenes per a la 
dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants de, 
com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions 
que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit 

CINQUÈ.  Trametre aquest acord a la Secretaria  General d’Immigració i Emigració, a la Direcció 
General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als Grups parlamentaris al Congrés 
dels Diputats. 

 


