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El Govern aprova la creació de la Taula d’atenció 
integral dels menors estrangers sense referents 
familiars 

 

 Coordinarà l’acció de Govern en aquesta matèria davant la 
nombrosa arribada de menors estrangers a Catalunya en els darrers 
temps 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat crear la Taula d’atenció integral dels 
menors d’edat estrangers sense referents familiars per coordinar l’acció i les 
polítiques de Govern en aquesta matèria. La Taula es crea per donar resposta 
al sobtat increment d’arribada de menors estrangers sense referents familiars a 
Catalunya durant el darrer any i mig.  
 
Segons les darreres xifres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, l’any 2016 van arribar a Catalunya 684 menors estrangers 
sense referents familiars (MENA), gairebé el doble que l’any anterior. Fins al 
mes de setembre d’aquest any, l’arribada de MENA ja es xifra en 904 persones. 
Es tracta d’un fenomen que afecta majoritàriament menors en edat laboral, i 
amb un projecte migratori de cerca d’oportunitats laborals i formatives.  
 
Les causes de l’augment significatiu de l’entrada d’aquests joves a Catalunya, 
està determinada, a més de per la necessitat econòmica i la manca 
d’expectatives en els països d’origen, per l’actual situació de crisi en què es 
troben diversos països del món, el tancament de la ruta turca, i el tancament de 
les fronteres a diversos països europeus, per la suspensió dels acords 
Schengen i la proliferació de controls i restriccions a la lliure circulació dels 
estats membres, entre altres. Aquests menors arriben a la península Ibèrica 
fonamentalment des del Marroc (tot i que ara s’estan detectant alguns casos 
que poden haver arribat des d’Itàlia), després d’haver passat com a mínim  per 
una altra comunitat autònoma.  
 
Davant d’aquesta realitat i atès que Catalunya té competències exclusives en 
matèria de protecció d’infants i adolescents, es proposa generar un espai on es 
puguin desenvolupar actuacions coordinades i integrals per a la correcta 
actuació i la salvaguarda dels drets dels menors d’edat estrangers sense 
referents familiars nouvinguts, incidint especialment en els aspectes 
d’autonomia, formació i treball per a l’emancipació. 
 
La Taula, que s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es 
constituirà en el termini d’un mes a partir de la publicació d’aquest Acord i tindrà 
com a principals funcions:   
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 Coordinar l'actuació de la Generalitat de Catalunya amb la resta 
d'administracions públiques i el tercer sector per a l’atenció integral dels 
menors d’edat estrangers sense referents familiars nouvinguts. 

 Elaborar una diagnosi compartida del fenomen, identificar les dificultats i 
necessitats d’aquest col·lectiu i proposar accions per a la seva superació. 

 Identificar i desenvolupar projectes i activitats comunitàries per promoure 
la integració i atenció des de la proximitat i el territori. 

 Promoure actuacions específiques per aconseguir l’emancipació i 
autonomia en la seva transició a la vida adulta. 

 Fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors. 
 

Aquesta Taula estarà presidida per la consellera de Treball, d'Afers Socials i 
Famílies i en formaran part representants de la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. També s’hi podran convocar col·laboradors externs com ara 
representants del tercer sector o d’entitats i grups especialitzats en la matèria.  
 
La Taula tindrà una durada de dos anys, prorrogable per un més si les xifres 
d’arribada anual superen els 500 menors d’edat nouvinguts estrangers. 
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El Govern engega el procés de desenvolupament de la 
concertació territorial en l’àmbit de l’ocupació 

 

 Es farà una consulta pública prèvia a l’elaboració del decret que ho 
desenvoluparà 
 
 

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha aprovat posar en coneixement la consulta pública prèvia 
a l’elaboració d’un decret pel qual es desenvoluparà la concertació territorial en 
l’àmbit de l’ocupació. 
 
El Govern ha pres la decisió per complir amb la Llei 13/2015, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que, com a 
novetat, es refereix a la concertació territorial per tal de facilitar l’encaix en el 
territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes 
al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació. 
 
La Llei també es refereix a la necessitat de proveir d’assistència tècnica i 
financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies 
territorials. 
 
Mitjançant el decret que es planteja, es desenvoluparà reglamentàriament el 
règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si 
escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. 
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NOMENAMENTS 

 

Ramon Carbonell Santacana, president del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 

 
Nascut a Terrassa l’any 1967.  
 
És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA 
per ESADE Business School. Des de setembre de 2015 és CEO d’AUSA, 
empresa líder mundial que dissenya, fabrica i comercialitza vehicles industrials 
compactes per a la construcció, les ciutats, la indústria i l’agricultura, entre 
d’altres sectors.  
 
També és president del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya des de setembre del 2013, càrrec que ha renovat, i vicepresident 
segon de l’ACUP des de gener de 2017. 
 
Ha estat vicepresident i conseller delegat de Copcisa Corp, grup d'empreses de 
construcció, serveis, concessions i d’energia, president d’AERTA i d’AERE, 
societats que dissenyen, tramiten, construeixen i –avui- gestionen la xarxa 
d’evacuació de 500 MW eòlics i que agrupa diversos operadors a la zona de la 
Terra Alta i de Mequinensa, d’EolicCat (Associació Eòlica de Catalunya), 
d’EISSL/Hidrodata, empresa d’explotació d’energia hidroelèctrica, de 
Factorenergia, primera companyia elèctrica independent del mercat espanyol i 
vicepresident de Solynova, empresa d’energia solar. 
 
També ha estat patró fundador, i president, de FemCAT (Fundació Privada 
d'Empresaris de Catalunya), think tank que treballa en l’elaboració de propostes 
i en la generació d’iniciatives que ajudin al desenvolupament econòmic i social 
de Catalunya, vicepresident i cofundador de l’ASCEF (Associació Catalana 
d’Empresa Familiar), tresorer de la Fundació puntCAT, vocal del Ple de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, membre de la Comissió Ètica del Fons 
d’inversió MicroBank Fons Ètic FI (Banc Social de la Caixa) i membre fundador 
del think tank “Barcelona Global”. 
 
Participa periòdicament com a conferenciant, docent i publica sobre economia, 
energia i empresa familiar. 
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Altres acords de Govern 

 
El Govern aprova que l’Ajuntament de Vidreres gestioni directament 
l’abastiment d’aigua potable en règim de monopoli 
 
El Govern ha aprovat avui que l’Ajuntament de Vidreres presti el servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable en règim de monopoli, d’acord amb el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora. La decisió del Consell 
Executiu respon a la demanda del consistori de Vidreres, que l’any passat va 
aprovar la Memòria i l’expedient per a la implantació d’aquest servei al municipi. 
 
L’establiment del servei d’abastament d’aigua en règim de monopoli resta 
reservat a les entitats locals que poden adoptar-ne la gestió directa, segons 
l’article 86.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 

 


