
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A UN PAÍS 

INCLUSIU 

 

Atès que actualment estem en front d’una societat canviant i dinàmica: societat 

del coneixement i de la innovació tecnològica i social; increment de la longevitat 

i augment de la diversitat (diversitat ètnica, cultural i moral en les comunitats i la 

societat);  existència de diversos models familiars i convivencials,  canvis en el 

model econòmic, canvis en valors socials... 

Atès que la societat actual ens obliga a articular accions i a donar respostes a 

les seves necessitats, sobretot des de la proximitat,  qui millor que les 

administracions locals per vertebrar solucions i coordinar estratègies amb les 

entitats socials i altres agents implicats. 

Atès que l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el full de ruta 

fins al 2030. Aquest és el document internacional que marca el camí a favor 

dels drets humans, la prosperitat i la justícia. Tots i cadascun dels 17 Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS), i els plans per assolir-los, tenen un 

impacte en la vida de tots nosaltres.   

Atès que l´Agenda 2030 és universal, ha de ser també local i és per això que 

hem de poder participar tant en l’elaboració de la radiografia de la realitat com 

en la recerca de mesures i solucions.  

Atès  les polítiques en l'àmbit de l'organització i usos dels temps de la vida 

quotidiana i en el compliment dels acords del Pacte per a la Reforma Horària 

estan en l’agenda política i social,  l’ACM  dona suport a les mesures que facin 

possible fer la transició cap a la reforma horària i és compromet en l’impuls de 

una nova cultura  del temps a les organitzacions a favor de models més 

eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.  

 

Atès tots aquests nous canvis de models ens enfrontem a nous reptes de país: 

inclusió social, equitat, cooperació, coproducció, governança compatida, entre 

d’altres.  

En aquest sentit, la XXI Assemblea de l’ACM resol: 

 

PRIMER.- L’ACM vetllarà per potenciar els serveis socials municipals, com 

estructures essencials per garantir els drets de la ciutadania.  



 

Requerir a les administracions competents el finançament suficient per tal que 

els ens locals disposin dels recursos econòmics garantits per atendre les 

necessitats socials bàsiques de la ciutadania.  

Impulsar la participació dels serveis socials en programes i accions d’inclusió i 

participació activa de les persones més vulnerables i també per promoure la 

igualtat.  

 

SEGON.- Vetllar per garantir l’educació 0-3 anys a tots els infants del país. 

L’educació en la primera infància és també clau per la lluita contra la pobresa 

infantil i és també una inversió social rendible, ja que contribueix a afavorir 

l’adquisició d’habilitats, competències i capacitats i alhora afavoreixen la 

disminució de fracàs i abandonament escolar. Per tant, és molt important que 

els infants rebin educació des de la primera infància.   

És per això que instem al Govern a garantir la suficiència financera del cost de 

les escoles bressol per tal de vetllar per a l’equitat de tots els infants del país. 

Instar al Govern de  la Generalitat a fixar un marc normatiu adequat a la realitat 

del diferents recursos educatius que els ens locals venen duent a terme per tal 

de garantir els drets dels infants i joves, i dotar dels recursos econòmics 

suficients per garantir la integritat i estabilitat dels recursos.  

 

TERCER.- Posar en valor la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 

per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica. Una 

Llei fruit d’una ILP i aprovada per unanimitat al Parlament i que a més de 

garantir l’accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, prohibeix els 

talls de subministrament a les persones en situació d’exclusió residencial. 

Vetllar per tal de poder garantir que cap persona en risc d’exclusió residencial, 

degudament acreditada, es quedi sense subministraments bàsics  

Posar en valor la tasca que els ens locals i els professionals han anant duent a 

terme des del 2015 per tal de pal·liar l’emergència de les situacions pobresa 

energètica.  

Treballar per fer front a la problemàtica conjuntural que ha generat la Llei 

24/2015 i que ha fet aflorir les mancances d’interpretació de la Llei 24/2015. 

 

QUART.- treballar conjuntament i coordinada per a l’acollida i la integració dels 

joves i adolescents migrats sols.  



 

Instar al Govern de la Generalitat a liderar aquest repte de país amb l’objectiu 

de millorar l’acollida i la integració d’aquest joves, millorant la distribució 

territorial  i la comunicació als ens locals de les arribades dels joves, és per això 

que cal  donar una resposta global, unitària i coordinada entre les diferents 

administracions, entitats, agents cívics, socials i polítics per tal de fer front al 

repte que plantegen aquests nois i noies a la societat d’acollida.  

Seguir treballant per lluitar contra els prejudicis i estereotips d’aquests joves. 

Impulsar una revisió  del sistema de protecció a la infància que tenim a 

Catalunya vetllant pels interessos dels nostres infants i joves.  

Reclamar als governs europeus i a les institucions europees que es realitzin 

polítiques actives de desenvolupament en els països d’origen i alhora una 

estratègia comuna d’immigració i fronteres.  

 

CINQUÈ.- Comunicar l’adopció dels següents acords a la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 

 


