
 
 

PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA CUP PER RESOLDRE LA PROBLEM ÀTICA DELS 
JOVES DESEMPARATS 

 
 
En els últims anys s’ha produït un augment de l’arribada de menors estrangers no acompanyats. 
Durant l’any 2017, aquesta xifra es va incrementar fins als 1498 menors, el doble que anys 
anteriors. 
 
La majoria de persones que fan el procés migratori es situen entre els 15 i els 17 anys, si bé cada 
vegada arriben persones més joves. Quan es detecten, aquests casos passen a estar sota la 
protecció i l’atenció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que, 
amb l’allau de nous casos, s’ha vist amb la necessitat de reorientar el seu procés d’intervenció per 
adaptar-se a la nova realitat. 
 
Un cop aquests joves arriben a la majoria d’edat legal, per llei estan obligats a sortir dels centres 
d’acollida. Molts d’ells són atesos a l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats (ASJTET), un 
servei públic titularitat de la DGAIA, però altres queden fora del circuit completament desemparats. 
A aquests s’hi sumen nois i noies que provenen de centres d’acollida d’altres territoris de Catalunya 
i de l’Estat i d’altres que per la seva edat no han estat mai tutelats. 
 
Els serveis de la xarxa d’atenció de la Generalitat i dels municipis s’han mostrat, totalment 
insuficients, especialment durant els últims mesos. La Generalitat ha començat a actuar amb la 
creació de la Taula d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars, que a nivell 
territorial té la rèplica en una taula de treball interadministrativa. Però el sistema segueix col·lapsat i 
les administracions, sobretot els municipis que reben als nois i les noies, es veuen desbordats per 
donar cobertura a les necessitats d’aquests joves. 
 
Per fer front a la situació, i assegurar una resposta eficaç que garanteixi els drets d’aquest col·lectiu 
és necessari una implicació de totes les administracions, treballant de manera coordinada per 
donar una atenció integral que asseguri la cobertura de necessitats bàsiques dels joves 
desemparats i l’adquisició de les competències que els permetin assolir l’autonomia personal i 
social. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, proposem al Ple de la Diputació de Girona els següents ACORDS:  
 
PRIMER- Dotar dels recursos necessaris a l’àrea de Serveis Socials de la Diputació i Dipsalut per 
tal d’oferir assessorament tècnic als Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació en matèria 
d’abordatge del sensellarisme que pateixen molts dels joves extutelats i dels desemparats. 
 
SEGON- Elaborar una borsa d’espais i habitatges propietat de la Diputació de Girona i dels seus 
ens dependents per posar-los a disposició dels municipis i/o de la Generalitat de Catalunya, per tal 
de destinar-los a cobrir les necessitats habitacionals d’urgència del col·lectiu. 
 
TERCER-. Participar de manera activa en els espais de treball i coordinació habilitats  per a 
l’atenció a joves desemparats. 
 
QUART-. Informar d’aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i a 
tots els municipis de la Demarcació de Girona.  


