IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 15/07/2021 14:57:00, Núm. Entrada: 35465

Sol·licitud (ENI): 2021-63-G124-2849245-Text moció CUP- fills i
filles amb grans dependències

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: HKDZF-YRC4Z-T5W0L
Data d'emissió: 16 de Juliol de 2021 a les 13:38:47
Pàgina 1 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2849245 HKDZF-YRC4Z-T5W0L E3C70DED2B899291C916F8653E48826A56EA06DB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Moció 7.9.
CP 23-07-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CUP PER L’ELIMINACIÓ DEL LÍMIT D’EDAT DE 18
ANYS EN LA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CUIDAR
MENORS AFECTATS PER CÀNCER O UNA ALTRA
MALALTIA GREU ELABORADA PER UN COL·LECTIU
DE PARES I MARES AMB FILLS I FILLES AMB GRAN
DEPENDÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en
el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors
afectats per càncer o una altra malaltia greu, recull la possibilitat que els pares i mares
de menors amb càncer o alguna altra malaltia greu puguin reduir-se la jornada laboral
per a tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels menors, i que aquesta
reducció de jornada es compensa mitjançant una prestació. Igualment, l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, segons el Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a l’article 48-e
recull el dret de la reducció de jornada de treball perceben les retribucions íntegres
per a la cura del fill.
Amb tot, aquests drets finalitzen quan aquests menors fan 18 anys, malgrat les cures
no desapareixen, sinó que, majoritàriament, s’agreugen. Aquestes famílies es troben
totalment desemparades, ja que acostuma a ser difícil la reincorporació al lloc de
treball o la conciliació laboral. És més, malgrat la conciliació laboral, la dedicació que
requereixen és tan gran que, malgrat l’ajuda puntual d’entitats socials, inevitablement
impacta en la situació laboral del cuidador o cuidadora.
Són moltes les famílies catalanes i d’arreu de l’estat espanyol que porten temps
intentant canviar aquesta normativa. Aquestes s’han posat en contacte amb diferents
agents i responsables polítics de diverses formacions i a escales diverses; tant a nivell
local, autonòmic i estatal, per tal de poder sumar esforços i tenir el compromís per
modificar aquesta llei. En aquest sentit, s’han presentat moltes mocions i propostes
arreu de l’estat espanyol impulsades per partits de colors molt diferents, mostra de
que hi ha un ampli consens en aquest tema.
La situació de discapacitat i dependència dels fills i filles d’aquestes famílies no canvia
amb la majoria d’edat i es troben en una situació de total vulnerabilitat ja que la
persona cuidadora ha de tornar a incorporar-se al seu lloc de feina al 100%. Amb tot,
les necessitats no desapareixen sinó que, majoritàriament, van a més. És per això que
reclamen l’eliminació del límit d’edat de 18 anys i permetre la pròrroga de la
prestació.
De fet el passat 3 de juny d’aquest any, representants de les famílies es van reunir
amb el Director General d’Ordenació de la Seguretat Social, Borja Suárez, i amb el
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Director Adjunt del gabinet del Ministre d’Inclusió i Serveis Socials, Daniel Jiménez. En
aquesta reunió es van comprometre a una modificació de la legislació abans d’acabar
aquest 2021 on s’hi incloïa l’eliminació del límit d’edat. A més, cal resoldre la situació
del personal funcionari, que queda exclòs del Reial Decret 1148/2011 de 29 de juliol i
modificar el Reial Decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text
refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (art.49e) per prorrogar la
prestació. A la vegada, les famílies alerten que aquestes modificacions han d’anar
acompanyades d’una partida ens els propers pressupostos generals de l’Estat.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Tarragona adoptar els següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern espanyol a realitzar les
modificacions que estimin oportunes del Reial Decret 1148/2011 de 29 de juliol per
ampliar, més enllà de la majoria d’edat, la prestació econòmica per cuidar a menors
afectats per càncer o una altra malaltia greu, cobrint també als treballadors i
treballadores per compte propi o aliè, sempre i quan s’acrediti la necessitat de cuidar
dels fills i filles al seu càrrec, de manera directa, continuada i permanent.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern espanyol a realitzar les
modificacions que estimin oportunes del Reial Decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre
pel que s’aprova el text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (art.49e)
per ampliar, més enllà de la majoria d’edat, la reducció de jornada amb les
percepcions íntegres per a cuidar menors afectats per càncer o una altra malaltia greu,
sempre i quan s’acrediti la necessitat de cuidar dels fills i filles al seu càrrec, de
manera directa, continuada i permanent.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern espanyol a incloure als
pressupostos generals de l’Estat una partida per donar cobertura a aquestes
necessitats.
QUART.- Comunicar aquests acords Director General d’Ordenació de la Seguretat
Social, la Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social y Migracions i al Govern espanyol.
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