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SESSIó NÚM. 15

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i sis 
minuts. Presideix Dolors López Aguilar, acompanyada de 
la vicepresidenta, Laura Massana Mas, i de la secretària, 
Anna Solé i Ramos. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando 
Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Xa-
vier Crespo i Llobet, Anna Figueras i Ibàñez, M. Victòria 
Forns i Fernández, Joan Morell i Comas, M. Glòria Re-
nom i Vallbona i Joan Maria Sardà i Padrell, pel G. P. de 
Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, Agnès Rus-
siñol i Amat i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila 
Tatché, Eva Granados Galiano i Núria Ventura Brusca, pel 
G. P. Socialista; Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya, i José Manuel Villegas Pérez, 
pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família 
sobre els nens amb mancances alimentàries (tram. 354-
00254/10). Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària 
davant la Comissió de la Infància perquè debati entorn 
de la detecció precoç de les desigualtats en salut i mal-
nutrició (tram. 356-00380/10). Marina Geli i Fàbrega, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè expli-
qui la situació de la malnutrició infantil (tram. 356-00391/10). 
Pere Bosch Cuenca, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la inclusió en la Cartera 
de serveis socials de mesures d’atenció social i educa-
tiva amb relació a les situacions de risc regulades per la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència (tram. 250-00472/10). Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 93, 54).

5. Proposta de resolució sobre el desplegament regla-
mentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència (tram. 250-00473/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 93, 56; esmenes: BOPC 
119, 45).

6. Proposta de resolució sobre l’atenció als infants neces-
sitats durant l’estiu (tram. 250-00554/10). Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 101, 62; esmenes: BOPC 149, 24).

7. Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció, tutela o aco-

lliment d’infants (tram. 250-00576/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 
57; esmenes: BOPC 149, 28).

8. Proposta de resolució sobre les prestacions i les pen-
sions de la seguretat social dels infants i adolescents 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (tram. 250-00591/10). Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 106, 69).

9. Proposta de resolució sobre la derogació de la dis-
posició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 250-
00630/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 115, 84).

10. Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 
(tram. 250-00670/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 122, 73; esmenes: 
BOPC 172, 48).

11. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
cediment de queixa per als infants dins el sistema de 
protecció a la infància (tram. 250-00819/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 190, 
35; esmenes: BOPC 240, 20).

12. Proposta de resolució sobre la Comissió de Segui-
ment del Pacte per a la infància a Catalunya (tram. 250-
00948/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 53; 
esmenes: BOPC 297, 26).

13. Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-
2017 (tram. 250-00949/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 268, 54; esmenes: BOPC 297, 27).

La presidenta

Comencem aquesta Comissió d’Infància.

En primer lloc, volia demanar disculpes per endarrerir 
aquesta comissió mitja hora, però..., a més, com que hi 
ha hagut alguns portaveus i alguns membres d’aques·
ta comissió que m’han demanat celeritat i m’han de·
manat que a veure si podíem acabar d’hora, doncs, ho 
intentaré jo com a presidenta, però també demano als 
diferents diputats que intentin ser concisos en les se·
ues intervencions.

Per tant, passem ja (veus de fons) a substanciar l’or·
dre del dia amb tres sol·licituds de sessió informativa. 
Jo no sé..., si hi estem tots d’acord, les podríem vo·
tar totes a la vegada. Hi ha alguna qüestió que algú 
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vulgui comentar respecte a aquestes sol·licituds? Hi ha 
algú que vulgui dir alguna cosa? (Pausa.) Són les sol·
licituds de sessió... (Remor de veus.) Està el pati molt 
revolucionat! Se nota que estem... (Veus de fons.) Ah! 
D’acord, d’acord! (Remor de veus.) D’acord, d’acord. 
(Veus de fons.) ¡Está el patio revolucionado! (La pre-
sidenta riu.)

(Pausa.)

Bé, ja hi són tots els portaveus? (Pausa.) D’acord.

Que dic: hi ha algú que vulgui votació separada de les 
tres sol·licituds de compareixença? (Pausa.) D’acord.

Sol·licitud de sessió informativa
amb la consellera de Benestar Social  
i Família sobre els nens amb mancances 
alimentàries (tram. 354-00254/10)

Primera sol·licitud, la de sessió informativa de la Co·
missió de la Infància amb la consellera de Benestar 
Social i Família sobre els nens amb mancances ali·
mentàries.

Vots a favor?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Deu vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió infor·
mativa de la Comissió d’Infància amb la consellera.

Sol·licituds de compareixença
acumulades d’una representació  
de la Societat Catalana de Medicina de  
Família i Comunitària perquè debati entorn  
de la detecció precoç de les desigualtats en 
salut i malnutrició (tram. 356-00380/10)  
i d’una representació de Creu Roja perquè 
expliqui la situació de la malnutrició 
infantil (tram. 356-00391/10)

Següent sol·licitud. Podem substanciar les dos a la ve·
gada o també algú vol votació separada? (Pausa.) Les 
dos a la vegada.

Llavors, votaríem el punt 2 i el punt 3. El punt 2 és la 
sol·licitud de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Medicina de Família i Comuni·
tària perquè debati entorn de la detecció precoç de les 
desigualtats en salut i malnutrició, i la tercera, d’una 
representació de Creu Roja perquè expliqui la situació 
de malnutrició infantil.

Vots a favor?

Per tant, queden aprovades per unanimitat la segona i 
la tercera sol·licitud.

Comencem ja, per tant, les propostes de resolució.

Proposta de resolució
sobre la inclusió en la Cartera de serveis 
socials de mesures d’atenció social  
i educativa amb relació a les situacions  
de risc regulades per la Llei 14/2010,  
dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència (tram. 250-00472/10)

El punt número 4, la Proposta de resolució sobre la 
inclusió en la Cartera de serveis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a les situaci·
ons de risc regulades per la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència. Presen·
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya, té la paraula l’il·lustre diputat Fernando Sán·
chez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Tenim una 
sèrie, avui, de propostes de resolució que proposa el 
Partit Popular. Procuraré cenyir·me a les indicacions 
que ha donat la presidenta i no allargar·me en les ex·
posicions, perquè a més estan bastant desenvolupades 
en el text i, per tant, crec que ja està suficientment ex·
plicat.

Però, breument, aquesta primera proposta de reso·
lució, doncs, neix amb la voluntat que es compleixi 
allò que la Llei de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència... (Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau, si us plau, ja sé que estem quasi a l’estiu, 
que ha vingut la calor de cop i volta i que estem tots 
una mica nerviosos, però demanaria que no hi hagués 
converses paral·leles i que escoltéssim el proposant 
d’aquest punt de l’ordre del dia.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies. Ja deia que estava tan ben explicada que pot·
ser gairebé ni cal, però en qualsevol cas la llei pre·
veu una sèrie de mesures, una sèrie de mesures que 
s’entenen com a prestacions garantides d’acord amb la 
mateixa Llei de la infància i de l’adolescència, d’acord 
amb la Llei de serveis socials.

Desgraciadament, aquestes mesures a favor dels nens 
en situacions complicades, doncs, no han estat adopta·
des a la Cartera de serveis socials, i el que demanem 
en aquesta proposta és que a la propera Cartera de ser·
veis socials, complint el que estableixen aquestes lleis 
que he indicat, s’incloguin aquests serveis bàsics.

És això, presidenta.

I ho deixo aquí.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula –si vol fer 
alguna intervenció, no?– la portaveu del Grup Parla·
mentari d’Esquerra Republicana, la il·lustre diputada 
Agnès Russiñol.
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Agnès Russiñol i Amat

Moltes gràcies, presidenta. Bé, doncs, de fet, com que 
està tan ben explicada, i no només per això, sinó per·
què entenem que tot el que s’hi demana és important, 
votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, per·
què entenem i estem d’acord que cal garantir els ser·
veis dirigits a identificar i neutralitzar també aquestes 
situacions de risc que s’hi descriuen.

Entenem que és especialment important treballar en la 
prevenció, també.

I, per tant, doncs, per tot això, hi votarem a favor, i 
agraïm al Partit Popular que hagi presentat aquesta 
iniciativa.

La presidenta

Sí, moltes gràcies, diputada. A continuació, la porta·
veu del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre dipu·
tada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Donarem suport també a la pro·
posta de resolució presentada pel Grup del Partit Po·
pular, perquè estem d’acord amb el contingut.

I, en aquesta mateixa línia, des del Grup Parlamenta·
ri Socialista hem presentat també diverses iniciatives, 
algunes debatudes en aquesta mateixa comissió, altres 
també en el darrer debat d’orientació política general, 
on en un dels punts instàvem també el Govern a em·
prendre mesures extraordinàries per a pal·liar la situ·
ació dels infants en exclusió, i també per al desplega·
ment de la Llei 14/2010.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la il·lustre 
diputada Laura Massana, com a portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta.

També per donar el nostre vot a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el porta·
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre di·
putat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta.

Si, únicamente para decir que votaremos a favor de la 
propuesta.

Gracias.

La presidenta

(La presidenta comença a parlar sense fer ús del mi-
cròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els 
primers mots.) Ai! Perdó. A continuació, la portaveu 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il·
lustre diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. No sé si és la calor, que 
s’apropa l’estiu o que realment feia moltes i moltes 
sessions que no teníem propostes de resolució. I sap 
què passa? Que llavors ens trobem amb propostes de 
resolució totalment extemporànies, perquè deia el di·
putat del PP que hi ha tota una sèrie de propostes de 
resolució, però, clar, és que són del maig del 2013, del 
juliol del 2013, i el que ens trobem és que, escolti’m, 
nosaltres ja no hem presentat cap esmena perquè, evi·
dentment, tot el que es recull aquí o ja s’ha fet o s’està 
fent.

Els la votarem, evidentment, a favor, però és que avui 
correm el risc d’aprovar coses que estan, diguem·ne, 
més que executades, posades sobre de la taula, i evi·
dentment que la gent ja en gaudeix.

Res més.

Evidentment, doncs, el nostre vot serà a favor d’aques·
ta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies.

Entenc que tothom vota a favor de la proposta, i, per 
tant, queda aprovada per unanimitat.

Moltes gràcies.

Proposta de resolució
sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (tram. 250-00473/10)

Passem a continuació a la següent proposta de reso·
lució, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància, i 
també té la paraula el proposant del Grup Parlamen·
tari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre diputat 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

La Llei de la infància i l’adolescència, doncs, introdu·
ïa una novetat, que era la distinció entre les situacions 
de risc i les situacions de desemparament, no? Les si·
tuacions de desemparament són aquelles en les quals 
l’infant es veu en una situació tan extrema que els ser·
veis socials consideren que s’ha de separar de la fa·
mília. En canvi, «de risc» és una situació complicada, 
però que s’intenta, almenys temporalment, solucionar 
amb acció dintre del propi nucli familiar.

En aquest sentit, nosaltres ens hem trobat, però, que hi 
ha molts professionals que diuen: «Però no tenim clar, 
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dintre de les situacions de risc, com distingir entre un 
risc moderat i un risc greu.» Hi podem posar diverses 
denominacions, no? I, per tant, escoltant aquest sug·
geriment –que a més ens sembla totalment lògic– dels 
professionals, el que proposem és que es desenvolu·
pin uns barems, uns indicadors, uns criteris perquè el 
personal que ha de fer aquestes anàlisis i aquestes ra·
diografies, doncs, pugui amb més precisió, i amb més 
objectivitat, i amb més seguretat també per a la seva 
feina, determinar on catalogar cada cas.

La presidenta

En aquest punt de l’ordre del dia hi ha una esmena pre·
sentada de Convergència i Unió. Jo no sé si han arribat 
a un acord o no han parlat. En tot cas, que defensi...

Fernando Sánchez Costa

Sí, perdó. Sí, em posiciono ja...

La presidenta

Sí.

Fernando Sánchez Costa

...per dir que acceptem l’esmena de Convergència i 
Unió.

La presidenta

Moltes gràcies. En tot cas, ara el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, la seua portaveu, té la paraula 
per aclarir i per explicar l’esmena.

Anna Figueras i Ibàñez

L’esmena va, diguem·ne, en el mateix sentit que els ex·
posava abans, però sí que hem volgut donar valor aquí 
als acords que vàrem prendre en el Ple de pobresa.

El Govern, evidentment, ja ha anunciat que farà tot el 
que recomana, diguem·ne, o mana aquesta proposta 
de resolució, però hem volgut posar·ho en valor per·
què, evidentment, doncs, ens trobarem altres vegades 
amb més propostes, amb més iniciatives aquesta tar·
da, que, evidentment, s’han anat tractant durant uns 
quants mesos en altres tipus d’iniciatives parlamen·
tàries, però que evidentment han tirat endavant. Per 
tant, el Govern ho està implementant.

En tot cas, doncs, gràcies al grup proposant per haver 
acceptat l’esmena.

La presidenta

Sí, moltes gràcies. La portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, la diputada Agnès Russiñol, 
té la paraula.

Agnès Russiñol i Amat

Sí. Nosaltres també hi votarem a favor, perquè com ha 
comentat la diputada Figueras, doncs, ja en el Ple de la 

pobresa tots vam acordar que aquest desplegament re·
glamentari s’havia de calendaritzar de manera urgent i 
amb un termini concret, i, per tant, doncs, estem espe·
rant que el Govern ens ho presenti.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la porta·
veu del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre dipu·
tada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En el mateix sentit que ho fèiem 
en la proposta de resolució anterior, votarem a favor, 
tot i que si la volem en este cas qualificar l’hauríem 
de qualificar –aquesta PR– com a poc ambiciosa, per·
què realment que des de la comissió hàgim d’instar 
el Govern a desenvolupar reglamentàriament la Llei 
14/2010 quan és l’obligació del Govern, i crec que 
hauria de ser una de les prioritats del Govern, ens de·
mostra que alguna cosa no funciona.

En tot cas, sí que és cert que han estat anunciades i de·
gudament publicitades aquestes mesures, però moltes 
d’elles sense cap calendari i també algunes sense cap 
partida pressupostària.

Per tant, també estem a l’espera de conèixer exacta·
ment quins són els plans del Govern en aquest sentit.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula 
la portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa Catalu·
nya els Verds, la il·lustre diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Per anunciar també el nostre vot 
a favor i dir en aquest sentit que això, que estem a l’es·
pera, doncs, d’aquesta calendarització.

Fer notar que aquestes propostes –i ho deia la diputa·
da de Convergència– són del 2013, per tant, el marge 
hi era; i, òbviament, que no es pot desenvolupar cap 
llei sense pressupost.

Per tant, doncs, que la votació, diríem, unànime no 
ens faci perdre allò important i substantiu, que és que 
es posi fill a l’agulla i es faci aquest calendari.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

José Manuel Villegas Pérez

Sí. Gracias, presidenta. Nuestro grupo también está a 
favor y coincidimos con los demás grupos en la nece·
sidad de este desarrollo reglamentario.
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Nos felicitamos de que el grupo o los grupos mayori·
tarios que dan apoyo al Gobierno también coincidan. 
Está bien que el Gobierno lo haya anunciado; lo que 
estaría mejor es que el Gobierno lo hiciera en algún 
momento, y estamos a la espera de que se concreten 
de una vez estos anuncios.

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta

Muchas gracias, diputado.

Entiendo que también esta propuesta es aprobada por 
unanimidad, y, por lo tanto, pasaríamos a la siguiente 
propuesta.

Proposta de resolució
sobre l’atenció als infants necessitats 
durant l’estiu (tram. 250-00554/10)

El punt número 6. (Veus de fons.) El punt número 6, 
sobre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu. Té 
la paraula el portaveu del grup proposant, l’il·lustre di·
putat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Bé. Gràcies, presidenta. Ens tornem a trobar aquest 
estiu amb el problema que ens vam trobar l’estiu pas·
sat, que ens hem anat trobant aquests darrers anys.

És veritat –i ja m’avanço al que segurament dirà la di·
putada de Convergència i Unió– que s’han aprovat co·
ses, que s’han pres mesures, però tornem a trobar·nos 
davant d’una situació complicada per a molts nens i 
moltes nenes de Catalunya, doncs, que no saben exac·
tament com podran assistir als campaments, a les ac·
tivitats de lleure, i com podran garantir el seu dret a 
l’alimentació.

I en aquest sentit, nosaltres ja fa un any proposàvem..., 
perquè sí que és veritat que d’això, doncs, fa temps, 
no?, però los ritmos de palacio van despacio. (Veus de 
fons.) Las cosas de palacio. Jo li agraeixo al diputat 
Pere Bosch que sempre em corregeix les meves trabu·
cades en castellà. Però, en qualsevol cas, doncs, em li·
mitaré a explicar quines esmenes acceptem, perquè hi 
ha un munt d’esmenes.

Llavors, nosaltres acceptarem les esmenes 2 i 4 del 
Partit Socialista –les esmenes 2 i 4 del Partit Socia·
lista. (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) Sí. També, 
si voleu, les repeteixo i les mirem en l’última... (Veus 
de fons.) No, doncs, ho explico ara. Les 2 i 4 del Par·
tit Socialista, i després, de Convergència i Unió la 1, 
la 2, la 5, la 7, la 8 i la 10, que ens sembla, doncs, 
que milloren o enriqueixen el text o que el precisen. 
I, en aquest sentit, demanem a Convergència i Unió si 
a la número 7, doncs, tenen la benevolència de canviar 
l’any 2013 per l’any 2014.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, per defensar les seues 
esmenes, i en tot cas posicionament també de vot, té la 

paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 
la il·lustre diputada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Els he de dir que sento una cer·
ta vergonya –per dir·ho suaument–, i així ho han ma·
nifestat també altres portaveus, que estiguem deba·
tent en aquest moment propostes de resolució de fa 
un any, i hàgim inclús de canviar la data del 2013 pel 
2014 perquè evidentment ja estem a un altre estiu, di·
guem·ne, i s’ha acabat el curs i encara tenim proble·
mes que arrosseguem des del curs passat.

I no estem parlant de coses simples i sense importàn·
cia: estem parlant entre altres coses d’alimentació in·
fantil, i estem parlant de les necessitats dels infants de 
casa nostra. I, per tant, jo crec que d’entrada mereix 
que tots plegats reflexionem sobre aquesta qüestió.

En tot cas, les esmenes presentades pel Grup Parla·
mentari Socialista anaven en la línia, o les que han es·
tat acceptades, de prioritzar la partida econòmica de 
beques menjador i incrementar·la de cara al proper 
curs 2013·2014 –evidentment, també s’haurà de can·
viar a 2014·2015– per aconseguir, en coordinació amb 
els serveis socials, que cap estudiant en situació de vul·
nerabilitat no es quede sense beca menjador. I insistir 
en el que diem des de fa molts mesos des del Grup Par·
lamentari Socialista, i així ho hem manifestat també 
en altres propostes de resolució i al plenari en diverses 
mocions, de la necessitat que es garanteixi l’alimenta·
ció adequada per als infants, i que aquestes ajudes i 
aquestes prestacions no estiguen subjectes a disponi·
bilitat pressupostària. Creiem que és una qüestió ja de 
dignitat de país, i, per tant, insistim en aquest punt.

Incloure també, en el marc dels convenis amb el Banc 
d’Aliments, l’oferiment d’esmorzars els dies i períodes 
no lectius als centres educatius oberts i equipaments so·
cials que tenen infants en risc d’exclusió social, coordi·
nat conjuntament amb les entitats territorials d’atenció 
a la infància en risc d’exclusió social. És un altre dels 
punts que ja hem debatut en aquesta comissió, i per tant 
també el presentàvem com a esmena. I, en tot cas, satis·
fets pel fet que el Partit Popular l’hagi acceptat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, per defensar les es·
menes del seu grup parlamentari, de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Doncs, gràcies, presidenta. Lamentar, lamentar un 
cop més, que estiguem substanciant o debatent una 
proposta de resolució que fa referència a l’estiu o a les 
necessitats dels infants l’estiu del 2013.

I denunciar, en tot cas, doncs, que si ho veiem d’aques·
ta manera... Jo no sé si les coses de palau van molt a 
poc a poc, però en tot cas hauríem de fer entre tots 
que vagin una miqueta més de pressa, i si més no en 
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aquesta comissió, que no és una comissió que precisa·
ment, doncs, estiguem, diguem·ne, molt, molt, molt, 
molt atabalats de feina –en d’altres, poder sí.

En tot cas, com que és referent al 2013, és veritat que 
la proposta de resolució és totalment extemporània, i 
els diria que fins i tot les esmenes estan més que supe·
rades, no? Faig referència, per exemple, a dues esme·
nes. Una del Partit Socialista, que és prioritzar la par·
tida econòmica per a les beques menjador. Escolti’m, 
s’ha prioritzat tant, que en el pressupost del 2014 es va 
augmentar la partida en 7 milions d’euros, per exem·
ple. I, clar, evidentment, doncs, queda totalment supe·
rat, és extemporani.

Però a més a més, per exemple, no ho sé, en una altra 
de les esmenes a què nosaltres fem referència, que diu: 
«Crear un protocol entre els serveis socials, educatius 
i sanitaris per detectar infants que puguin patir des·
nutrició»..., doncs, aquest protocol es va signar entre 
dos departaments, Ensenyament i Benestar, el 2013. 
De fet, és un debat que hem tingut bastantes vegades, 
recordo que el Partit Socialista ja ho va portar també 
a aquesta comissió i ho vàrem estar debatent. El març 
del 2014 Salut s’hi va afegir, i a més a més no només 
va signar el mateix protocol, sinó que va aportar un 
document de com realment desenvoluparien el proto·
col, que evidentment és Salut qui l’ha de desenvolupar, 
i aquest protocol està penjat a la web, per exemple, del 
Departament d’Ensenyament, entre d’altres, no?

Tot i així, és veritat, l’any passat el Govern, a instànci·
es també d’una moció que vàrem aprovar..., perquè és 
veritat que si volem anar ràpid, doncs, hi han iniciati·
ves parlamentàries, diguem·ne, que el tràmit és més 
curt, fins i tot, i que per tant ens permeten impulsar 
allò que creiem que el Govern ha d’impulsar d’una al·
tra manera. Una moció –a la qual suposo també que 
faran referència d’altres, perquè no era precisament 
nostra–, doncs, que entre tots o entre una gran majo·
ria vàrem aprovar, que és la Moció 42/X, ja recollia 
tota una colla, diguem·ne, d’actuacions que havia de 
portar a terme el Govern, que, evidentment, doncs, les 
està implementant.

Res més. Dir·los que, en tot cas, el Govern l’any 2013, 
l’estiu del 2013, va implementar algunes actuacions 
que mai s’havien portat a terme –també és veritat que 
les necessitats eren diferents–, com va ser un pla pi·
lot amb vint·i·dos equipaments, com va ser per exem·
ple obrir els centres oberts, que no s’havien obert mai, 
evidentment, doncs, perquè s’havien d’obrir, era ne·
cessari, els mesos de juliol i..., bé, els mesos d’agost, 
sobretot. I, a més a més, sabem que el Govern, o en tot 
cas demà voldrem saber..., farem en aquest sentit una 
pregunta a la consellera de com vol afrontar o com el 
Govern afrontarà, doncs, aquest estiu l’atenció als in·
fants amb més vulnerabilitat –aquest estiu 2014.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, la diputada 
Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Em sumo als comentaris inicials, 
diguem·ne, de desconcert i de poca –entenc jo, eh?–..., 
pel fet que estem debatent una proposta de resolució 
de fa un any, i que per tant crec que tots plegats hau·
ríem de treballar perquè això no tornés a passar.

En tot cas, nosaltres el..., fer un parell de comentaris. 
Nosaltres votarem a favor d’alguns punts i en contra 
d’alguns altres. Entenem que s’han fet esmenes i que 
el partit proposant, doncs, les ha acceptat.

Dir que nosaltres..., aquesta proposta de resolució, en 
tot cas, el que feia era alertar d’una situació que co·
neixíem que era una realitat, i nosaltres, sent consci·
ents que per la via de la proposta de resolució, doncs, 
trigaria uns mesos a veure’s, com així s’ha demostrat 
–o, en tot cas, massa temps del que havíem previst–, el 
que vam fer llavors va ser presentar una moció per tal 
d’intentar –la Moció 42 que apuntava la diputada Fi·
gueras– poder pal·liar d’alguna manera tot el que nos·
altres havíem estat veient. Per tant, vam intentar ser 
pràctics i el màxim de proactius possible per tal d’in·
tentar posar fil a l’agulla a algunes –no totes, digués·
sim– de les coses que estaven passant.

Dit això, després han anat passant els mesos, hem tin·
gut uns pressupostos pel mig, un Ple de pobresa, i des 
del nostre grup parlamentari sempre hem intentat i in·
tentem ser el màxim de proactius, sent molt consci·
ents de quina és la situació econòmica que tenim, i, 
per tant, doncs, que hi ha coses que no podem arribar, 
diguem·ne, a poder resoldre d’un dia per l’altre, però 
també sent molt responsables amb la situació que hem 
d’atendre.

Per tant, dit això, votarem a favor d’alguns punts i en 
contra d’alguns altres.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa, la il·lustre diputada Laura 
Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor.

Creiem que hi ha coses que continuen vigents i a l’ac·
tualitat. I el fet que avui s’hagi impedit, diríem, amb 
votació per part de Convergència i Esquerra Republi·
cana, la compareixença de la consellera per parlar de 
temes, doncs, de pobresa alimentària..., ja es veu que 
no hi ha molta cosa –permetin·me aquesta paraula– 
a presumir per part del Govern, i sí molts incompli·
ments. Per tant, un cert obscurantisme.

És cert que la proposta és del 2013, però hi ha qües·
tions acceptades per part del proposant, acceptades 
al Partit Socialista, doncs, que, bé, la milloren. I que 
ens permet una mica avui tornar a fer aquest debat. 
No sabem demà què ens explicaran d’aquesta pro·
posta de 2 milions d’euros, però en tot cas sí que 
seria convenient la reflexió per part dels grups que 
donen suport al Govern que aquesta comissió també 
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és un bon espai per explicar les polítiques d’infants 
a Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula 
el portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·
lustre diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, gracias, presidenta. Bueno, efectivamente sorpren·
de que estemos discutiendo una propuesta de resolu·
ción de hace un año, pero lo que quizás sorprende más 
es que la propuesta y el tema no hayan quedado obso·
letos y que se haya vuelto a reabrir, cuando llega ve·
rano de 2014, otra vez el debate de qué pasa con los 
niños que se encuentran en situaciones difíciles cuan·
do acaba el curso escolar, ¿no?

Estamos otra vez discutiendo de lo mismo. Efectiva·
mente, se han tomado algunas medidas, pero muchas 
otras no se han adoptado todavía, y el debate vuelve a 
estar vigente. De hecho, seguramente mañana, pare·
ce ser..., se nos anuncia que la consellera nos anunci·
ará –no sé..., ahora no recuerdo en qué ámbito, si era 
una pregunta o alguna interpelación– cuál es su po·
sición al respecto. Supongo que la consellera se en·
cuentra más cómoda en ese ámbito, respondiendo al 
partido que la apoya, que no viniendo a esta comisión 
a dar explicaciones sobre cuáles son las actuaciones 
que piensa tomar.

En todo caso, Ciutadans votará a favor de la propuesta 
presentada, con las enmiendas que hayan sido acepta·
das por el proponente.

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta

Muchas gracias, diputado. Entiendo que hay grupos 
que quieren votar separadamente. Si, en tot cas, els 
grups que volen votar els diferents punts, demanen 
l’agrupació, i si no votaríem punt per punt. Ho dic per·
què potser no coincidim i encara farem embolics. Pot·
ser... (Veus de fons.) Sí?

Anna Figueras i Ibàñez

No per res, eh?

La presidenta

Sí, té la paraula.

Anna Figueras i Ibàñez

Perdoni. Gràcies. Més que a, b, c, com que hi han es·
menes que fan referència als mateixos punts, algunes 
han estat acceptades o algunes no, jo no sé, eh?, vull 
dir..., no sé si seria més còmode, en tot cas, votar: es·
mena número 1 del Partit Socialista, esmena número 
2 del Partit Socialista... No ho sé. Jo, per exemple, una 

de les coses que sí que els proposaria és votar l’esme·
na..., o sigui, per separat la 2, la 4... És que serà un em·
bolic, perdoni.

La presidenta

És que serà un embolic. És que, clar... (Veus de fons.)

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, però és que per exemple hi ha una esmena nostra 
que no correspon a cap lletra, que és la número 1.

La presidenta

Bé, doncs, substanciem aquesta per separat –substan·
ciem aquesta per separat. A veure, l’esmena número 
1, que diu: «En necessitat...» (Veus de fons.) Ah, no, 
d’acord, que aquesta és la socialista. «El Parlament de 
Catalunya insta el Govern...» (Veus de fons.) Instar el 
Govern de la Generalitat. (Veus de fons.) Clar, i fem 
els punts. (Veus de fons.) I fem els punts, eh?

Llavors, votem en primer lloc aquesta esmena de Con·
vergència.

Vots a favor?

Unanimitat.

I ara passem a votar punt per punt de la proposta de 
resolució.

Punt a.

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt b.

Vots a favor?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Onze vots en contra.

I, per tant, queda rebutjada.

Punt c.

Vots a favor?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Onze.

Queda rebutjada.

Punt d.

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt e.

Vots a favor?

Set.

Vots en contra?



Sèrie C - Núm. 431 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juny de 2014

COMISSIó DE LA INFàNCIA, SESSIó NÚM. 15  10

Queda rebutjada.

Punt f.

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt g.

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt h.

Vots a favor?

Set.

Vots en contra?

Onze.

Queda, per tant, rebutjada.

Punt i.

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt j.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor, 11 en contra. Queda rebutjada.

Gràcies. (Veus de fons.) Ah, sí, bé. A veure, jo crec 
que sí, allò de l’esmena del 2013 i 2014... (Veus de 
fons.) Clar. Està clar, d’acord.

Bé, doncs, passem al punt... (Anna Figueras i Ibàñez 
demana per parlar.) Sí?

Anna Figueras i Ibàñez

És que jo m’he oblidat de dir·li al principi de tot de la 
sessió...

La presidenta

Què.

Anna Figueras i Ibàñez

...que, si no hi ha res en contra, hi han dos punts que van 
sobre el mateix, que són el 8 i el 9. Si els podem fer...

La presidenta

Que podem substanciar·ho a la vegada.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí. El que passa, que jo no ho he comentat amb un dels 
promotors d’una de les iniciatives, i no sé si hi estarà 
d’acord.

La presidenta

Hi esteu d’acord? (Pausa.) Bé.

Doncs, passem... (Veus de fons.) No, ara toca el punt 
número 7, eh? (Veus de fons.) No, ara és el número 7. 
Els que agruparem són el 8 i el 9, les propostes 8 i 9.

Proposta de resolució
sobre l’ampliació de l’import destinat als ajuts 
per naixement, adopció, tutela o acolliment 
d’infants (tram. 250-00576/10) (retirada)

El número 7 és una proposta del Grup Parlamentari 
Socialista que és una proposta de resolució sobre l’am·
pliació de l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció, tutela o acolliment d’infants. I, per tant, té la 
paraula per defensar la proposta la portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, la il·lustre diputada Núria 
Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Per anunciar·li que retiraríem 
aquesta proposta de resolució.

Fa un any que la vam presentar i fa referència en con·
cret a un pressupost que no va existir, per la pròrroga 
dels números del 2012, i per tant entenem que no té 
sentit tampoc demanar informació ara, un any després 
d’aquell pressupost que no vam tindre l’honor de po·
der debatre al plenari del Parlament.

I, per tant, retiraríem aquesta proposta.

La presidenta

Molt bé, d’acord. Queda, per tant, retirada.

I llavors passem al punt número 8 i al punt 9 (veus de 
fons), el punt 8 i el punt 9, que substanciarem conjun·
tament.

Proposta de resolució
sobre les prestacions i les pensions de la 
seguretat social dels infants i adolescents 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (tram. 250-00591/10)

El punt 8 és una proposta de resolució sobre les presta·
cions i les pensions de la seguretat social dels infants i 
adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, i el punt número 9 és 
una proposta de resolució sobre la derogació de la dis·
posició addicional setena de la Llei 14/2010, de drets 
i oportunitats de la infància i l’adolescència. Per tant, 
en primer lloc començarien els grups proposants –en 
primer lloc el Partit Popular, i després la portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa– per defensar les pro·
postes, i a continuació els diferents grups parlamenta·
ris establirien el seu posicionament conjuntament per 
a les dos propostes.

Té per tant la paraula el portaveu del Grup Parlamen·
tari Popular, l’il·lustre diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. I en primer lloc, en nom del nos·
tre grup, doncs, també vull demanar disculpes, perquè 
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gairebé totes aquestes propostes de resolució les havia 
treballat sistemàticament, com es veu aquí, el diputat 
Rafael López, i per un inconvenient d’última hora i 
una urgència, doncs, no ha pogut assistir a la comissió 
i per tant les haig de defensar jo com bonament puc, 
per dir·ho d’alguna manera.

Però d’alguna manera està aquí ben explicat, no? I, en 
resum, aquesta proposta, doncs, no és difícil d’enten·
dre. Després la diputada d’Iniciativa ho pot concretar 
una mica més tècnicament, no?, però fins ara les be·
ques i els ajuts que rebien els nens tutelats anaven a un 
compte corrent, i quan aquells complien divuit anys, 
doncs, els era entregat per així també poder fer una mi·
ca de trampolí per a la seva emancipació a la vida adul·
ta i a la vida, doncs, sense la tutela de l’Administració.

Arran d’una instrucció, doncs, això ha quedat dero·
gat, i ara és la Generalitat qui gestiona aquests fons 
i qui destina una bona part d’aquests recursos a co·
brir aspectes i serveis que haurien de ser gratuïts, i, 
per tant, aquests infants es veuen privats d’aquestes 
pensions que els correspondrien i que els permetrien 
també, doncs, aquesta autopista d’integració a la so·
cietat. I nosaltres el que proposem aquí és que es de·
rogui, es deixi sense efecte, la instrucció 1 del 2012, i 
que s’aboni als menors allò que no se’ls ha pagat ar·
ran d’aquestes decisions de la Generalitat, perquè ens 
sembla que realment, si no, aquestes persones molts 
cops es troben desvalgudes i sense els recursos sufici·
ents, doncs, per afrontar amb competències suficients 
la vida adulta que comencen.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.

Proposta de resolució
sobre la derogació de la disposició  
addicional setena de la Llei 14/2010,  
dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència (tram. 250-00630/10)

A continuació, té la paraula la il·lustre diputada Laura 
Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Com deia el diputat, que jo crec 
que ha explicat força bé en què es contextualitza, no?, 
la proposta..., i dir que aquesta proposta sí que encara 
té vigència.

I té vigència perquè el Partit Socialista la va dur a 
aquesta mateixa comissió i va ser tombada pels grups 
que donen suport al Govern, i així mateix, doncs, la va 
dur al plenari d’aquest Parlament, on també va tornar 
a ser de nou rebutjada. Per tant, creiem que és impor·
tant que n’hi hagi dues, en aquest cas, i que els grups 
que donen suport al Govern es replantegin, doncs, les 
seves votacions anteriors.

Es tracta de derogar (veus de fons) la disposició ad·
dicional setena de la Llei dels drets i les oportunitats 

dels infants i els adolescents. Ho explicava el dipu·
tat que m’ha precedit en la seva proposta. I això ve a 
tomb de la resolució que va emetre el Síndic de Greu·
ges, en la qual demanava que es deixés sense efecte i 
que es retornés, diríem, als joves extutelats el que ha·
via estat sempre, no?, la prestació que els correspon, 
no?, perquè aquesta situació incompleix el marc nor·
matiu vigent i vulnera en molts punts els drets dels 
menors tutelats.

En aquest sentit, jo, per no fer·ho molt llarg, aniré di·
rectament als acords, que són que es derogui aquesta 
disposició addicional setena; que es deixi sense efecte 
la Instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les presta·
cions i les pensions del sistema de la seguretat social 
de les quals són beneficiaris els infants i adolescents 
tutelats per la Generalitat, amb efectes en el dia en què 
es va establir la mesura; que s’abonin, als menors que 
han deixat de ser tutelats en aquest període de vigèn·
cia de la instrucció, les quantitats percebudes per la 
DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i presta·
ció per fill a càrrec de què han estat beneficiaris du·
rant el temps de tutela; que s’administrin els recursos 
procedents de les pensions en benefici del menor cor·
responent destinant·los a l’accés a serveis i beneficis 
que no es trobin entre aquells a què ja té accés de ma·
nera gratuïta, o reservant·los totalment o parcialment 
per al moment de l’assoliment de la majoria d’edat; 
que es lliurin a les persones afectades les quantitats no 
gastades de la manera que s’acaba d’indicar quan as·
soleixin la majoria d’edat, i que s’informin i s’escoltin 
els menors sobre la gestió dels recursos corresponents.

Creiem que amb això no hi hauria els greuges compa·
ratius que tenen ara aquestes persones, aquests joves, i 
que en definitiva, com deia el diputat que m’ha prece·
dit, seria aquesta manera de garantir aquest trampolí, 
doncs, cap a les seves vides personals fora de la tutela.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula 
la portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu·
blicana.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Bé, aquest és un tema que fa apro·
ximadament cosa d’un any, un any i pocs mesos, que, 
bé, doncs, el tenim a debat, no només en aquesta co·
missió, sinó també a través d’altres iniciatives: l’infor·
me, o en tot cas l’alerta, el comentari, del Síndic de 
Greuges, i alguna altra entitat.

Com saben, des d’aquest grup en els últims mesos..., 
de fet va ser a finals d’any, principis d’aquest any, vam 
presentar una moció que precisament sorgia de la re·
flexió que amb els companys i companyes del meu 
grup parlamentari havíem fet entorn d’aquesta qües·
tió, perquè, doncs, de fet, com en moltes d’altres coses, 
ens sorgien dubtes que crèiem que era bo reflexionar. 
Les conclusions que en vam treure les vam presentar 
a la Moció 73, com deia, a principis del mes de gener, 
i la reflexió ens va portar –amb tots els agents amb 
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qui nosaltres vam parlar– a establir, diguem·ne, que a 
nosaltres ens semblava idoni o més pedagògic fer ser·
vir els recursos derivats d’aquestes prestacions a refor·
çar l’educació, l’itinerari formatiu d’aquests joves tute·
lats i extutelats.

En aquesta línia, vam presentar aquesta moció el mes 
de gener. Parlàvem de reforçar els itineraris formatius, 
parlàvem de, diguem·ne, reforç exhaustiu de classes de 
reforç, d’espais diferenciats en els centres per a l’estudi, 
parlàvem d’augmentar, incrementar les beques per dur 
a terme estudis universitaris o de formació professio·
nal; parlàvem d’un seguit de coses que ens semblava 
que donaven resposta d’una manera més pedagògica i 
més idònia al conflicte, no?, que teníem plantejat.

Per tant, des del punt, diguem·ne, de ser coherents 
amb nosaltres mateixos, i per tant apostar per reafir·
mar·nos en la proposta que vam fer a la Moció 73, vo·
tarem en contra d’aquestes dues propostes, la 8 i la 9, 
perquè no són compatibles amb el que nosaltres vam 
proposar fa uns mesos.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la parau·
la la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la il·
lustre diputada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Sí, gràcies, presidenta. Com ja s’ha manifestat en in·
tervencions d’altres portaveus de diferents grups par·
lamentaris, vam presentar una proposta de resolució 
en el mateix sentit, que vam debatre en aquesta matei·
xa comissió ja fa alguns mesos. També hem portat el 
tema al plenari del Parlament.

I, per tant, en coherència amb tota la feina feta fins 
ara, donarem suport tant a una com a l’altra proposta 
de resolució, presentades pel Partit Popular i per Inici·
ativa per Catalunya.

La presidenta

Sí, moltes gràcies. A continuació, té la paraula el por·
taveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre 
diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Efectivamente, es un tema 
que ya hemos discutido en esta comisión y hemos dis·
cutido en el pleno. Nosotros en su día votamos a favor 
de las propuestas que se presentaron en este sentido, y 
hoy haremos lo mismo, no solamente de acuerdo con 
lo que plantean los grupos proponentes, sino de acuer·
do con lo que establece el Síndic de Greuges en su re·
solución.

Aquí se hablaba –en la resolución del síndic, y en las 
propuestas de resolución que se han planteado– de de·
jar sin efecto la Instrucción 1/2012, que hacía una in·
terpretación de la disposición adicional séptima de la 

Ley 14/2010 en el sentido de considerar recursos pro·
pios de la Generalitat estas pensiones cobradas por los 
menores tutelados. El propio síndic decía que esa no 
era una interpretación adecuada.

Pero viendo que no se está cambiando el sentido de 
la interpretación que se hace de la disposición adici·
onal mencionada, también daremos apoyo a la propu·
esta de Iniciativa en el sentido de pedir no solo la de·
rogación de la instrucción, sino también la derogación 
de la disposición transitoria que dio lugar a esta inter·
pretación consideramos nosotros que errónea y que no 
tie ne fundamento jurídico, y que pone a estos menores 
en una –tal como dice el Síndic de Greuges– situación 
de desigualdad, ya que la Generalitat se apropia de es·
tos recursos que suponen estas pensiones sin tener en 
cuenta otras características económicas o sociales que 
puedan afectar a dichos menores.

Gracias, señora presidenta.

La presidenta

Sí, muchas gracias, diputado. A continuació, té la pa·
raula la portaveu del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, com s’ha dit ja re·
petides vegades, doncs, és un debat, diguem·ne, reite·
ratiu, s’ha portat a terme tant en comissió com en Ple.

I, escolti’m, el Govern el que fa és complir el que di·
uen la normativa i les instruccions de la seguretat so·
cial, que indiquen, doncs, que la prestació o pensió 
li correspon cobrar·la a aquell qui té càrrec del me·
nor d’edat i a qui, diguem·ne, assumeix l’obligació de 
mantenir·lo, en concepte d’ajuda per a la manutenció 
que el tutor o acollidor està obligat a assumir, i això és 
el que fa l’Administració.

Però a banda, diguem·ne, de complir, doncs, el que es·
tableixen la normativa i les instruccions de la segure·
tat social, nosaltres no som partidaris –i és veritat, i 
això ho hem dit sempre– que aquests joves extutelats 
quan surtin es trobin amb un tou de diners material, 
perquè, mirin, quan es portava a terme això que vos·
tès estan demanant –per cert, saltant·se la normativa, 
però quan es portava a terme– hi van haver molt ma·
les experiències, i alguns de vostès ho saben. I abans 
es parlava de trampolí, i el que pot arribar a passar és 
que això, més que un trampolí, sigui un parany per a 
determinats joves.

Escoltin, l’Administració no s’apropia de cap diner 
–i ho dic per l’últim intervinent– d’aquests nois. El 
que fa l’Administració, d’acord per exemple amb la 
Moció 73/X que deia la senyora Russiñol, és destinar 
tots aquests recursos, tots ells, a formació de deter·
minats nois i noies..., és a dir, reverteix tots aquests 
recursos a l’atenció, diguem·ne, dels infants i adoles·
cents tutelats, no fa una altra cosa.

Gràcies.

Per tant, hi votarem en contra.
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La presidenta

Moltes gràcies.

Per tant, passem a votació.

Vots a favor de les propostes?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Onze vots en contra.

Queden, per tant, rebutjades.

Proposta de resolució
sobre el desplegament de la Llei 12/2007, 
de serveis socials, i de la Llei 10/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència (tram. 250-00670/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt nú·
mero 10, la Proposta de resolució sobre el desplega·
ment de la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 
10/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, proposta presentada pel Grup Parla·
mentari Socialista, i té per tant la paraula la il·lustre 
diputada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. L’any 2007 el Govern aprovava 
la Llei de serveis socials, un instrument que establia 
que totes les persones tenen dret a accedir als serveis 
socials bàsics sense discriminació per raó de lloc de 
naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, 
situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o 
qualsevol altra circumstància personal o social.

En aquest sentit, la mateixa llei especifica que els ser·
veis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i també per a adolescents són considerats ser·
veis socials bàsics. Uns anys després, dos concreta·
ment, el Pla director d’infància i adolescència de Ca·
talunya definia els centres oberts com un servei diürn, 
preventiu, fora de l’horari escolar, que proporciona 
atenció a tots els menors en situació de risc, afavorint 
el seu desenvolupament personal i integració social, i 
l’adquisició també d’aprenentatges, preveient i evitant 
el deteriorament de les situacions de risc i compensant 
dèficits socioeducatius. A més, el mateix pla destaca·
va com a bàsica la coordinació amb els serveis socials 
bàsics d’atenció social per al treball familiar.

També es parlava dels centres oberts a la Llei 14/2010, 
de drets i oportunitats de la infància i adolescència, 
que regula que els ens locals, amb el suport de la Ge·
neralitat, han de promoure l’establiment de recursos 
o serveis preventius per als infants i els adolescents, 
i especialment de centres oberts, i així mateix espe·
cifica que les competències de les intervencions soci·
als preventives són dels ens locals en què s’identifica 
la situació. També un temps després, concretament, el 
Pacte nacional per a la infància hi fa referència. Actu·
alment, a Catalunya existeixen uns 300 centres oberts, 
que atenen més de 20.000 infants i jóvens, i respec·
tivament unes 8.000 famílies catalanes aproxima·

dament –són dades de fa un any, i per tant no estan 
actualitzades, perquè són del moment en què es va re·
gistrar la mateixa proposta de resolució.

En concret, el que demanem al Govern és complir 
amb el desplegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octu·
bre, de serveis socials, i també amb la Llei 14/2010, 
de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència; 
consolidar també els centres oberts com una de les 
eines públiques de treball per a la comunitat per tal 
d’afavorir la cohesió social; destinar·hi la correspo·
nent aportació pressupostària, i també fer efectius els 
pagaments a les entitats del tercer sector que gestionen 
els centres oberts i que han d’assumir en aquest cas, 
en el seu dia a dia, no només les retallades, sinó tam·
bé en este cas la demora en els pagaments per part de 
l’Administració competent.

Anuncio, per avançar, que acceptaríem les esmenes 
número 2 i número 3 de Convergència i Unió, i en 
canvi rebutjaríem tant l’esmena 1, com la 4 i la 5.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Té la paraula a continuació, 
per posicionar·se, el Grup Parlamentari d’Esquerra... 
(Veus de fons.) Ah, no, perdó: el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió per defensar les esmenes, sí.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Jo..., iniciar el nostre posi·
cionament només destacant que em sembla que hi ha 
una errada tècnica a l’enunciat d’aquesta proposta de 
resolució, perquè fa referència a la Llei 2/2007, de ser·
veis socials, i a la Llei 10/2010, que no és la de drets 
i oportunitats. Després queda aclarit que en tot cas hi 
ha una errada, però, vaja, penso que si s’ha de fer al·
guna esmena tècnica, doncs, queda dit. (Veus de fons.) 
La 10/2010 és una altra llei, no correspon a la llei de 
drets i oportunitats; però, en tot cas, està clar, doncs, 
que devia ser un error de picatge.

Mirin, nosaltres, per part del Govern, doncs, home, 
si no s’estigués desplegant la llei..., bé, «desplegant», 
que està més que desplegada, però la Llei de serveis 
socials i la Llei de drets i oportunitats, tal com sem·
bla que es vol fer referència aquí, doncs, segurament 
no s’estarien portant a terme moltes, moltes, moltes de 
les mesures i les actuacions que està fent el Govern i 
que sí que està portant a terme, i que demostren que, 
evidentment, doncs, està complint aquesta llei. Nosal·
tres..., en tot cas, l’esmena del punt número 1 era per 
reflectir que el Govern, diguem·ne, ho està fent. No 
sabem si es referien al fet que potser hauria de fer·ho a 
un altre ritme, però en tot cas la literalitat, diguem·ne, 
del text era com si no s’estiguessin complint les lleis, 
que evidentment s’estan complint, s’estan desplegant, 
i que ens permeten, evidentment, doncs, anar actuant 
com a govern.

Al punt número 2 la veritat és que estem satisfets que 
ens accepti l’esmena, perquè evidentment, i com de·
ia la senyora Núria Ventura, hi ha més de tres·cents 
centres oberts a l’actualitat, molts d’ells no de titula·
ritat pública, que evidentment poden desenvolupar la 



Sèrie C - Núm. 431 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juny de 2014

COMISSIó DE LA INFàNCIA, SESSIó NÚM. 15  14

gran tasca que fan, doncs, segurament gràcies al su·
port de l’Administració pública, però que en tot cas no 
són centres públics i no podem, diguem·ne, considerar 
una eina pública. Sí que és veritat, i tal com posa a 
l’esmena, que és una de les principals eines de treball, 
diguem·ne, per a la comunitat que afavoreix, doncs, la 
cohesió social.

Dir·los que, evidentment, doncs, de cap de les ma·
neres voldríem fer la competència a aquests centres, 
que realment, doncs, treballen dia a dia. I dir·los, a 
més a més, i va lligat amb l’esmena número 3, que el 
fet de mantenir..., una altra vegada estem parlant de 
pressupostos, diguem·ne, del 2013, no? Vostès feien 
aquesta demanda el dia 16 de juliol del 2013, on ens 
demanaven, diguem·ne, que augmentéssim en aquell 
cas, doncs, el que corresponia. No hi havien uns al·
tres pressupostos, ara sí que hi són, i vostès saben 
que el 2014..., per tant, fins i tot l’esmena quedaria, 
allò, extemporània i caduca, perquè el 2014 sí que es 
van posar més diners als centres oberts. Els centres 
oberts..., i a més a més, doncs, per allò que ja hem par·
lat abans, es van obrir durant tot l’estiu per poder fer 
feina. A més a més, s’està treballant des de la preven·
ció –que és evidentment el que es treballa també en 
els centres oberts– amb les famílies perquè realment, 
doncs, hi hagi, diguem·ne, una atenció i un seguiment 
del noi, de la noia, del nen, de la nena, ja no només en 
el centre obert, sinó en el seu entorn familiar, i perquè 
la família s’hi vinculi.

Aquest, diguem·ne, és el caràcter de les nostres esme·
nes. És veritat que en el punt 4 i el punt 5, tot el que 
fa referència a pagaments, jo els faria una reflexió. És 
veritat. No ho neguem ni ho hem negat des que passa, 
doncs, que el Govern de la Generalitat té problemes, 
evidentment, de tresoreria. També és veritat i vostès 
ho saben que la infància i l’atenció a la infància és una 
de les prioritats –també és veritat–, i vostès saben que 
aquelles entitats, aquells centres oberts, que han tin·
gut realment problemes per continuar la seva tasca a 
causa, diguem·ne, de l’endarreriment de pagaments 
de l’Administració..., s’han fet efectius perquè es pri·
oritzen. I és més, els diria que per aquest motiu –per 
aquest motiu– no hi ha cap centre obert que hagi ha·
gut de cessar la seva activitat l’any 2013.

Per tant, queda més que palès que l’Administració de 
la Generalitat es fa, diguem·ne, càrrec tant com pot, 
en la priorització, doncs, del pagament a aquestes en·
titats.

Res més.

Per tant, nosaltres a allò que no ens acceptin hi vota·
rem en contra, i en aquelles que ens accepten, doncs, 
agrair·ho i hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula 
la portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu·
blicana, la diputada Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo seré molt breu. Com·
partim el fons de la proposta, però no podrem votar to·
tes les peticions que s’hi fan.

Votarem a favor d’aquelles que parlen, diguem·ne, de 
reconeixement del servei que fan els centres oberts, 
amb les esmenes corresponents.

Votarem a favor, també, del punt que parla, di·
guem·ne, de mantenir l’aportació pressupostària per 
als centres, doncs, valorant evidentment el servei im·
prescindible que s’hi fa.

No podrem votar a favor d’aquelles que parlen de fer 
efectius pagaments, atenent a la situació econòmica en 
què estem, i entenent també que en els pressupostos 
del 2014 la infància, malgrat tots els malgrats, ha estat 
un dels col·lectius que s’ha intentat prioritzar, i sabent 
que el Govern, doncs, està fent tot el possible per tirar 
aquests pagaments endavant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup 
Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Fernando Sán·
chez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Jo, en primer lloc, vull celebrar 
l’esperit d’entesa que sembla que plana sobre aquesta 
comissió, que no sé si és l’esperit de l’estiu o l’espe·
rit d’en Duran Lleida, que, doncs, el seu record ens fa 
avui estar a tots com més amb ganes de pactes. I en 
aquest sentit, doncs, penso que és bo, perquè ens es·
tem jugant també la infància de Catalunya, no? (Veus 
de fons. L’orador riu.) És per donar també una mica 
de sal a la comissió.

Jo la veritat és que una de les experiències més po·
sitives que he tingut com a diputat és visitar centres 
oberts, perquè són realment, doncs, una mena de llar, 
de caliu o d’accelerador no de partícules, sinó de ca·
pacitats, de molts infants que no tenen a casa seva 
l’oportunitat –l’oportunitat–, doncs, de créixer en ca·
pacitats d’estudi, capacitats d’hàbits positius, etcètera.

I, per tant, celebrem aquesta proposta del Partit Socia·
lista que demana l’augment o almenys que es mantin·
gui el pressupost, i que es pagui; home, és que això és 
normal, de demanar que es pagui el que està compro·
mès. I també penso que millora el text amb l’esmena 
número 2, doncs, que no redueix els tipus d’entitats a 
les quals donem suport, sinó que les amplia i valora 
totes les que estan actuant ara mateix a Catalunya.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. La portaveu del Grup Parla·
mentari d’Iniciativa Catalunya els Verds, la diputada 
Laura Massana, té la paraula.
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Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Dir que és una propos·
ta que ens sembla interessant i ens sembla oportuna, 
malgrat que també és del 2013.

En quin sentit? És obvi que els centres oberts sí que 
s’han també convertit en l’instrument o el recurs o 
el servei favorit del mateix Govern, que és de fet, en 
aquest sentit de les polítiques d’infància, potser el que 
ha provat d’impulsar més, però això no vol dir que tot 
estigui bé i que no estigui perfecte.

I la proposta té aquestes virtuts. En té una: que vol 
posar, diríem, els centres oberts en el lloc que corres·
pon, i per això els descriu i diu com estan escrits a la 
llei, i també explica quina és la seva funció. Per tant, 
no es tracta de públics o privats, sinó de la funció que 
en les nostres lleis donem als centres oberts en tant 
que són subsidiaris de les nostres, diríem, polítiques. 
Per tant, es demana que es compleixi amb el desplega·
ment de la llei en aquest sentit, que consolidi aquests 
centres com aquesta eina pública de treball. A mi això 
em sembla important, perquè..., com a instrument que 
sabem que funciona gairebé, doncs, com aquí s’expli·
ca, com una autèntica xarxa d’atenció primària, no?, 
de xarxa pública.

I, òbviament, si volem que els centres oberts siguin 
allò que la consellera repeteix dia rere l’altre també, 
ha d’haver·hi la corresponent aportació pressupostària 
perquè això pugui ser –aquest fet. I sí que és veritat 
que s’ha de pagar allò que no s’ha pagat a l’Adminis·
tració pública, que moltíssimes vegades, gairebé sem·
pre, i més aquests darrers anys, doncs, avança pressu·
postos que després li costa molt de cobrar. I, per tant, 
una cosa ha de portar a l’altra. No podran ser mai, ni 
els centres oberts ni cap instrument que tinguem, ins·
truments forts i potents si no tenen, diríem, aquest 
compromís, doncs, de finançament.

I, òbviament, hi ha un tema que és el punt cinquè, i 
que ja s’ha dit clarament que no s’acceptarà, que és 
que es pagui a les entitats que gestionen aquests cen·
tres. Perquè és que aquestes entitats ho fan perquè són 
subsidiàries i perquè nosaltres els hem donat aques·
ta responsabilitat, i, per tant, la Generalitat se n’ha de 
fer responsable i no posar pals a les rodes, i prioritzar, 
com tantes vegades hem demanat, i aquesta és una 
més –en aquest cas, ho fa el Partit Socialista–, que les 
polítiques públiques d’infància estiguin en el centre de 
les polítiques del Govern.

Gràcies.

La presidenta

Sí, moltes gràcies, diputada. A continuació, té la pa·
raula el portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
l’il·lustre diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, gracias, presidenta. Solo para decir que también vo·
taremos a favor, por razones que ya se han expuesto.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias.

Por tanto, pasamos a votación. Como se han acepta·
do algunas enmiendas, otras no, vamos a votar punto 
por punto... (Veus de fons.) Ah, d’acord, o 2 i 3 junts. 
D’acord, com que està..., entesos, doncs, d’acord. (Veus 
de fons.) Les 2 i 3.

Començarem..., la 1, la 4 i la 5.

Vots a favor? (Veus de fons.) Punts 1, 4 i 5.

Vots a favor?

Set vots a favor.

Vots en contra?

Onze vots en contra.

Queden, per tant, els punts 1, 4 i 5, rebutjats.

I ara votem el punt 2 i el punt 3.

Vots a favor?

S’aproven per unanimitat.

Proposta de resolució
sobre l’establiment d’un procediment  
de queixa per als infants dins el sistema de 
protecció a la infància (tram. 250-00819/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
punt número 11, i que és la Proposta de resolució so·
bre l’establiment d’un procediment de queixa per als 
infants dins el sistema de protecció a la infància, pre·
sentada aquesta proposta de resolució pel Grup Par·
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa, i té la paraula per defensar la pro·
posta la il·lustre diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. La proposta de resolució és fruit 
del fet que el passat any, el 2013, al novembre, el Sín·
dic de Greuges va presentar una resolució, de l’ac·
tuació d’ofici, relativa als procediments de queixa a 
l’abast dels infants i adolescents en el marc del siste·
ma de protecció a la infància, i que parlava..., derivada 
de queixes i visites efectuades als centres, en què es 
constatava que no sempre tenien a l’abast un proce·
diment que els garantís l’accés efectiu i en condicions 
adequades a la DGAIA o d’altres organismes de su·
pervisió, com poden ser el mateix síndic o la fiscalia.

La resolució esmentada parla de l’existència i bon fun·
cionament d’aquest tipus de mecanisme, que consti·
tueix un element clau per fer efectius els drets..., un 
dels drets manifestats a la convenció de les Nacions 
Unides, que és el dret a ser escoltat. En aquest sentit, 
també fa esment a l’observació general número 12 del 
Comitè dels Drets de l’Infant, en la qual fa rellevància 
que aquells que estan en situació de desemparament 
i es troben dins el sistema de protecció..., i disposen 
la necessitat que els infants i adolescents tinguin sem·
pre a l’abast persones a qui poder informar de mane·
ra confidencial i segura per tenir sempre, diríem..., in·



Sèrie C - Núm. 431 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juny de 2014

COMISSIó DE LA INFàNCIA, SESSIó NÚM. 15  16

clús fins i tot per qüestions de maltractaments, càstigs 
o altres episodis, incloent aquí l’atenció telefònica; i 
es requereix que estiguin degudament informats dels 
seus drets a ser escoltats. Ens sembla un punt impor·
tant que els mateixos infants sàpiguen que han de ser 
i tenen dret a ser escoltats, i que això és una única for·
ma de poder exercir lliurement..., créixer lliures de to·
ta forma de violència física i psicològica.

Les Regles de les Nacions Unides per a la protecció 
dels menors privats de la seva llibertat, adoptades a 
l’assemblea general del 14 de desembre de 1990, esta·
bleixen unes garanties mínimes per a tots els infants 
que es troben ingressats en institucions i recursos, dels 
quals no poden sortir per voluntat pròpia.

La resolució del síndic destaca a Catalunya la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència: reconeix aquest dret als in·
fants. I, per tant..., tot i garantir·lo, no existeix un reco·
neixement específic d’aquest dret a ser escoltats. D’al·
tra banda, també, la llei no prescriu cap existència d’un 
mecanisme, un procediment pel qual poder·ho fer.

En canvi, existeixen dues instruccions que vénen a 
cobrir aquest buit legal –i el síndic les explica–: la 
3/2010, del 27 de maig, la Carta dels drets i deures 
dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres, 
que recull el dret dels infants i adolescents a quei·
xar·se, a presentar reclamacions i també suggeriments 
i peticions, i els mecanismes per fer·ho, i la Instruc·
ció 11/2010, del 20 de desembre, per la qual s’aprova 
el protocol sobre l’acolliment en un centre per raons 
terapèutiques i educatives d’infants i adolescents en 
situació de guarda o tutela per la DGAIA, que reco·
neix als nens ingressats en aquesta tipologia de cen·
tre..., formular queixes. Però l’anàlisi d’ambdues de·
nota mancances en els procediments i en relació amb 
l’accessibilitat que poden tenir els nois i noies, sobre·
tot pel que respecta a garantir·los la confidencialitat, 
a més que no inclouen els infants en situació d’aco·
lliment familiar, que són majoria dins el sistema de 
protecció.

Per tant, si ho veiem en estadístiques, de les actuaci·
ons d’ofici fetes pel síndic, un 41 per cent dels centres, 
trenta·tres d’un total de vuitanta, no disposen d’un ca·
nal formalitzat per presentar queixes; un 27 per cent, 
que són vint·i·dos centres, manca de procediments de 
poder·ho fer davant de la fiscalia; un 13 per cent no 
disposen d’un canal establert per a queixes a la DGA·
IA, i un 8 per cent de centres, que això són sis, no en 
tenen cap, de procediment per fer queixes o suggeri·
ments. A la majoria de centres, un 57 per cent –això 
són quaranta·sis–, indica, a més, que els procediments 
de queixa no consten per escrit –es deuen fer de forma 
verbal o d’altra, no? Per tant, és urgent establir aquest 
sistema.

Nosaltres proposem que es faci, diríem, en el marc del 
desplegament de la llei; que en un següent punt es vet·
lli que, des de la DGAIA, l’existència d’aquest proce·
diment sigui coneguda per tots els professionals que 
mantenen contacte amb els infants en el sistema de 
protecció, i molt, molt precisament també, pels matei·
xos infants, per poder·ho fer efectiu; un tercer punt, 

que es supervisi, mentre no es faci efectiu el desple·
gament reglamentari esmentat, l’aplicació de la Car·
ta de drets i deures dels infants en els centres, per 
tal que es garanteixi el dret de queixa, i que es do·
nin instruccions per assegurar que els infants en si·
tuació d’acolliment tenen accés a aquest dret; i més 
enllà del procediment de queixa, considerar l’assig·
nació d’un professional de referència de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància, que es pugui adre·
çar als infants tutelats; un punt cinquè, lliurar als in·
fants tutelats un document en què constin les dades de 
la persona que tinguin de referència i els mitjans per 
accedir·hi, amb garantia de confidencialitat; i un si·
sè punt, adoptar les mesures necessàries per assegurar 
el dret de queixa també en el cas d’infants i adoles·
cents ingressats en centres d’educació intensiva i te·
rapèutics.

Explicada la proposta, dir que Convergència i Unió 
ens ha presentat unes esmenes al respecte. És un te·
ma que també s’arrossega i crec que en algun moment 
també l’hem debatut, però nosaltres acceptaríem l’es·
mena primera i segona, i no acceptaríem la tercera, 
pel fet que ens rebutgen el fet..., no només assegurar 
el dret a la queixa: el fet que ens rebutgi Convergència 
el fet que es puguin donar instruccions per tal d’asse·
gurar que l’infant en situació d’acolliment té accés a 
aquest dret. Ens sembla molt important i substantiu, 
perquè és molt difícil que professionals o..., actuïn per 
voluntat pròpia. Sabem, doncs, de les capacitats, de les 
ganes, de la implicació de les persones que treballen 
justament en aquests centres, però creiem que el mi·
llor mode, igual com ens pot passar als diputats i di·
putades, o en qualsevol altra tasca o professió..., que 
el protocol o la instrucció és la millor garantia de fer 
possible l’accés a aquest dret.

Per tant, acceptaríem les esmenes 1 i 2 i no accepta·
ríem la 3.

Gràcies.

La presidenta

Sí, moltes gràcies. A continuació, té la paraula, per de·
fensar les esmenes, la portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, la diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, aquest ja és 
un debat que també hem tingut. Debatem poques pro·
postes de resolució, o si més no diguem que ho fem 
molt en el temps, però és veritat que, en tot cas, doncs, 
ens reiterem moltíssim en el mateix.

Nosaltres hem presentat algunes esmenes en el punt 1 
i en el punt 2, precisament, doncs, perquè..., diguem 
que tal com preveu la Llei 11/2007..., diu que tots 
els centres de protecció disposin d’un sistema intern 
de recepció, seguiment i resolució de suggeriments 
i queixes, i que donin a conèixer, doncs, la Carta de 
drets i deures dels nens i nenes i adolescents que viuen 
en centres, que inclou entre d’altres com adreçar·se a 
un tutor, a un director de centre, a la Direcció Gene·
ral d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, o al Sín·
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dic de Greuges per formular una queixa o un suggeri·
ment. Per tant, creiem que ja tenim legislació vigent i 
que, a més a més, diguem que ja s’està fent.

Escolti’m, i en el punt número 2 el que fem és dir·los: 
«Escolti’m, doncs, miri, vetllem, vetllem entre tots, 
sobretot des de la direcció general, perquè l’existència 
d’aquest procediment...» (Pausa.) Perdó, això és el que 
diu el text. Nosaltres a l’esmena el que diem és: «Con·
tinuar donant coneixement d’aquest sistema a tots els 
professionals que mantenen contacte amb els infants» 
–diguem·ne– «en el sistema de protecció, i molt espe·
cialment als mateixos infants», no? Per què? I que no 
se m’enfadi la senyora Massana, perquè estic segura 
que aquesta no era la voluntat, i ho dic de cor, però 
sí que en el redactat –i de fet ho ha deixat palès en la 
seva intervenció, que no n’era pas la voluntat– nosal·
tres hi hem vist, sobretot quan parla de confidenciali·
tat, com si ara no en tinguessin, i quan parla de mol·
tes altres coses, com si es dubtés (veus de fons), en tot 
cas –que ja sé que no ho volien fer, però en tot cas a 
nosaltres no ens ha agradat el redactat, i per això hem 
intentat esmenar·ho–..., com si es pogués dubtar de la 
feina que fan tant els educadors com els acollidors. 
Per tant, nosaltres el que els proposem és el text que 
vostès diuen, doncs, que, vaja, ens accepten.

En el punt número 3 vostè s’ha deixat d’explicar què és 
el que deia l’esmena. Vostè diu que nosaltres hem fet 
una esmena que no garanteix que tinguin dret a quei·
xa, i nosaltres el que diem és: «Escolti’m, garantim 
l’aplicació de la Carta de drets i deures dels infants en 
centres per tal que tinguin assegurat el dret a queixa.» 
Per tant, sí que queda palès, una altra cosa és que no li 
agradi o que no la vulgui acceptar –no passa res.

En el punt número 4..., miri, nosaltres hi votarem en 
contra, perquè ja hi ha no un professional, diguem·ne, 
de referència de la direcció general, sinó que és la ma·
teixa directora general de la DGAIA la que és l’encar·
regada i la responsable d’atendre les queixes d’aquests 
nois, noies, nens i nenes; principalment, fins i tot, per 
garantir aquesta confidencialitat –que potser, doncs, 
no cal que passi per massa més mans. Ella és la princi·
pal responsable de les polítiques, diguem·ne, d’infàn·
cia i adolescència.

En el punt 5..., nosaltres hi votarem en contra pel 
mateix motiu que l’anterior, perquè la garantia, di·
guem·ne, la tenen assegurada amb la carta i amb la 
llei, eh? Vostès volen garantir, doncs, certa confidenci·
alitat, i la tenen, com els deia.

I en el punt 6, a nosaltres..., vaja, creiem que amb l’es·
mena que els fem en el punt 1, doncs, queden inclosos 
tots els centres, i, per tant, ens remetem a la mateixa 
esmena que al punt 1.

Per tant, nosaltres votarem a favor del punt 1 i del 
punt 2, i els altres..., perquè creiem que realment que·
da garantit i que hi ha un professional no de referèn·
cia, sinó el màxim professional, el màxim responsa·
ble de les polítiques d’infància d’aquest Govern, que 
és qui en tot cas acollirà...

I després hi ha una altra cosa, no?, i és que si realment 
no hi hagués un sistema de queixa, segurament ni la 

Direcció General d’Infància, ni el síndic, podrien, di·
guem·ne, tindre les queixes que tenen, que segurament 
són el que motiva que vagin a veure determinats cen·
tres. Per tant, està vist que sí que hi ha un sistema, que 
potser cal millorar, i que potser cal vetllar, diguem·ne, 
perquè els nanos el coneguin més –i això és el que evi·
dentment farem– perquè cap d’ells es pugui quedar, 
doncs, sense fer una reflexió, una queixa, quan cal; pe·
rò el fet que el mateix síndic, la mateixa direcció gene·
ral, vagin a veure centres on els arriba que hi ha proble·
mes, és que perquè realment existeix aquest feedback 
–per dir·ho d’alguna manera– o aquest trasllat de quei·
xes, problemes, que puguin existir en els centres.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Agnès Russiñol i Amat

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que se·
gons la llei del 2007 es garanteix que tots els centres 
de protecció disposin d’un sistema de recepció, de se·
guiment i de resolució, diguem·ne, i de recollida de 
suggeriments i queixes, i que, per tant, el procediment 
existeix.

Com bé tots hem anat comentant, segurament el que 
caldria és seguir donant publicitat al fet que aquest 
procediment existeix i que, per tant, tots els nois i no·
ies, nens i nenes que vulguin, doncs, el poden tenir al 
seu abast. I entenc que és important, doncs, no només 
seguir donant coneixement a aquest sistema, sinó so·
bretot de fer·ho, segurament, amb més insistència del 
que s’ha fet fins ara.

Dit això, nosaltres, en conseqüència amb el que he co·
mentat, votarem alguns punts a favor i alguns altres 
en contra.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la porta·
veu del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Nú·
ria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Votarem a favor de la Proposta 
de resolució sobre l’establiment d’un procediment de 
queixa per als infants dins el sistema de protecció a 
la infància, un tema que tractàvem a bastament també 
no fa massa setmanes en aquesta comissió, en la com·
pareixença del síndic de greuges i l’adjunta del síndic 
per a la infància, que ens presentaven el seu informe 
i una –precisament– de les peticions que ens feien era 
establir els mecanismes per a garantir aquest procedi·
ment de queixa per als infants dins el sistema de pro·
tecció a la infància.

La realitat és que aquest és un problema que ens tro·
bem de manera reiterada: sobre el paper escrivim una 
cosa o el Govern escriu una cosa, i després, a la pràc·
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tica, veiem com és ben diferent. I en aquest cas con·
cret, l’informe del síndic ens mostrava com es vulne·
rava aquest dret.

Per tant, entenem que és necessària l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el porta·
veu del Grup Parlamentari Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Votarem a favor dels dos primers 
punts d’aquesta proposta de resolució.

Considerem que és positiu, doncs, tot el que sigui ex·
tremar les mesures per garantir els drets dels infants, 
també el seu dret, doncs, a expressar queixes per pos·
sibles situacions que contravinguin les normatives o 
els seus drets i la seva dignitat.

Pensem que realment queda millor amb les esmenes, 
sobretot pel punt aquest de la fiscalia, perquè d’alguna 
manera la redacció original obria una certa catifa ver·
mella, posava..., cap a la fiscalia, i potser això s’ha de..., 
és una mica excessiu. Però, en qualsevol cas, que es ga·
ranteixi aquest dret de queixa als superiors que sigui 
oportú, doncs, ens sembla escaient.

Sobre els altres punts –els 3, 4, 5, 6– ens abstindrem, 
perquè –i ho explicava la diputada de Convergència i 
Unió– ja hi ha mecanismes de queixa. Nosaltres no te·
nim clar si són del tot suficients, però..., i, per tant, el 
que farem és abstenir·nos.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el porta·
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans.

José Manuel Villegas Pérez

Sí. Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo dará 
apoyo a la propuesta.

Efectivamente, existen unos mecanismos de queja, pe·
ro lo que vienen a decir algunos informes, incluido el 
del síndic, es que estos mecanismos tienen algunos ti·
pos de carencia, y que lo que habría que hacer sería 
perfeccionar estos mecanismos para asegurar el dere·
cho de los menores tutelados a este procedimiento de 
queja a organismos externos, y además que aseguren 
su confidencialidad.

Por lo tanto, creemos que es necesario mejorar los 
procedimientos para evitar las carencias que se están 
poniendo sobre la mesa, y, en segundo lugar, también  
–como ya se ha dicho anteriormente– hacer que es·
tos procedimientos sean más conocidos, tanto por los 
propios menores tutelados como por todos los profe·
sionales que pueden interactuar con ellos.

En ese sentido, daremos apoyo a todos los puntos de 
la propuesta.

Muchas gracias.

La presidenta

Sí. Muchas gracias, diputado.

A continuació, passem a votació, entenent que farí·
em per separat els punts 1 i 2. No m’ha quedat clar 
si al número 6 havia dit que l’esmena..., o sigui, 1 i 2, 
i la resta per separat, no? (Veus de fons.) Hi havia al·
gú més que....? (Veus de fons.) Ah, bé, sí, el... (Veus de 
fons.) I la resta per separat. Tothom hi està d’acord, en 
els punts 1 i 2, i la resta per separat, aquesta votació? 
(Veus de fons.) D’acord.

Doncs, punt número 1 i punt número 2.

Vots a favor?

S’aproven per unanimitat.

La resta de punts.

Vots a favor?

Cinc vots a favor.

Vots en contra?

Set... (Veus de fons.) Onze vots en contra, perdó.

Abstencions?

Dos vots, dues abstencions.

Queda, per tant, rebutjada la proposta (veus de fons), 
aquests punts de la proposta.

Proposta de resolució
sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 250-00948/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
punt número 12, Proposta de resolució sobre la Co·
missió de Seguiment del Pacte per a la infància a Ca·
talunya, i té la paraula per defensar la proposta el por·
taveu del Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta és molt senzi·
lla. Vam estar quatre anys discutint, debatent sobre el 
Pacte per a la infància, i d’ençà que s’ha aprovat no 
ens hem reunit amb excessiva celeritat, diguéssim, o 
no ens hem reunit amb excessiva freqüència, doncs, 
per avaluar el seu seguiment.

Jo no sé si és que hi ha un comitè executiu, una cèdu·
la secreta de seguiment, però la resta no estem gaire 
informats de com s’està aplicant o com no s’està apli·
cant aquest Pacte per a la infància. El que exposem 
aquí és que, donada la situació de la infància a Ca·
talunya, amb gairebé 300.000 menors de setze anys 
que viuen en situació de vulnerabilitat, amb un 26 per 
cent dels infants en situació de risc segons Fedaia, i 
totes les dades que coneixem, pensem que seria ade·
quat, doncs, donar també més valor a aquest pacte i 
reunir·nos amb més freqüència aquells que el vam sig·
nar per seguir i per expressar les nostres opinions so·
bre com s’està aplicant.
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En aquest sentit, nosaltres proposàvem una reunió ca·
da tres mesos, de seguiment del Pacte per a la infàn·
cia, almenys fins que sortim d’aquesta crisi que ens 
afecta. Convergència i Unió ens proposava, doncs, du·
es reunions l’any. Nosaltres acceptem la transacció i 
pensem que, en qualsevol cas, doncs, ha valgut la pena 
presentar aquesta proposta de resolució, perquè fa que 
ens puguem reunir amb més freqüència per discutir i 
fer el seguiment d’aquest pacte.

Per tant, acceptem l’esmena.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula, per defensar l’esme·
na, la portaveu del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia, la il·lustre diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Miri, jo... Gràcies, presidenta. Jo li explicaré alguna 
cosa que em sembla que vostè no sap o desconeix, i 
que em sap greu, perquè ben lluny de cap..., com ho 
ha fet anar?

Fernando Sánchez Costa

Cèdula secreta.

Anna Figueras i Ibàñez

Ben lluny de cap cèdula secreta. Perquè, miri, jo li ho 
explico. Vàrem aprovar un pacte, el qual vostès evi·
dentment varen signar. Sap què deia aquest pacte en el 
seu annex 1? (Pausa.) Vostès el van signar, hi estaven 
d’acord en aquell moment. Que es portaria a terme, 
com a mínim, una reunió. (Veus de fons.)

Nosaltres..., escolti’m, s’aprova el pacte. Tal com el 
pacte, diguem·ne, preveu, es munta la taula nacional, 
que és una taula interadministrativa on hi han les dife·
rents administracions, i aquesta taula és l’encarregada 
–escolti’m bé– de muntar, diguem·ne, de crear dife·
rents grups de treball on hi ha tot el sector, diferents 
grups de treball per a cadascun dels eixos que porta el 
pla. I aquests grups de treball són els que ens demanen 
sis mesos per redactar el pla 2014·2017 –sis mesos.

Mirin, respectant la voluntat inicial, perquè evident·
ment s’està redactant, doncs, nosaltres els diem: «Es·
colti’m, fem·ho en tot cas cada sis mesos.» Aquesta 
gent en breu –en breu– evidentment ens presentaran, 
doncs, la feina que han pogut fer. Però abans de fer 
brometa, sí que hauria segurament de conèixer quin 
és el procediment que s’ha seguit en un pacte que vos·
tès..., diguem que s’ha seguit fil per randa el que esta·
bleix el pacte, i que vostès hi varen donar suport. Per 
això el que els diem..., és a dir, escolti’m, respectem 
la feina que està fent aquesta gent, ells es van donar 
aquest termini, i ara, evidentment, venç el termini i 
ens el presentaran.

Una altra cosa que també ha de saber és que, a banda 
d’aquest pla 2014·2017 –després ho veurem en l’altra 
proposta de resolució–, hi ha un pla, diguem·ne, in·
termedi del 2013 al 2014 que vostè..., vostè no perquè 

no hi era, però en tot cas, doncs, el seu company de 
grup parlamentari en la comissió de seguiment, que 
ja n’hem fet alguna –semblava que no n’haguéssim fet 
cap, sí que se n’ha fet alguna–..., ens va presentar el 
Govern perquè, evidentment, fins que no ens presentin 
aquests grups de treball, doncs, el pla 2014·2017, evi·
dentment que havia d’haver·hi alguna cosa. I li ho dic 
perquè a la propera proposta de resolució..., que sàpi·
ga que hi ha moltes de les coses que vostè ens demana 
que ja s’estan portant a terme.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari d’Esquerra Re·
publicana. La il·lustre diputada Agnès Russiñol té la 
paraula.

Agnès Russiñol i Amat

Sí. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de re·
solució.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, la il·lustre diputada Núria 
Ventura.

Núria Ventura Brusca

Sí gràcies. Nosaltres donarem suport també a la pro·
posta de resolució.

En tot cas, insistir que la infància és una prioritat, i, 
per tant, més enllà d’establir un calendari de reunions 
de la comissió de seguiment per avaluar el desplega·
ment del Pacte per a la infància a Catalunya, el que 
hauria de ser és molt més àgil el seu desplegament i 
arribar a compromisos molt més clars que als que es·
tem acostumats els darrers mesos.

La presidenta

Sí, moltes gràcies. A continuació, té la paraula la por·
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa, la il·lustre di·
putada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor. 
Considerem, doncs, en aquest sentit, que és un avenç, i 
sobretot el que ens anima és que digui que per ampliar 
el nombre de reunions..., si es considera necessari, se·
rà possible. Per dir..., això em sembla interessant.

I una mica, una reflexió a Convergència i Unió. És a 
dir, és que al pacte nosaltres ja vam demanar que es 
pogués reunir tantes vegades com fos necessari, i vos·
tès van dir que no, però perquè..., i vostès sempre apel·
len al pla integral, al pla d’atenció integral que s’es·
tà... És que el pacte no és el pla d’atenció integral: això 
és una part del Pacte per a la infància. En el pacte hi 
ha moltes coses, com el desenvolupament de la matei·
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xa llei, com altres coses. I la importància i la vivesa 
–per nosaltres– del pacte és, de fet, això, que pugui 
estar actiu i pugui estar dinàmic, també des de la ves·
sant parlamentària; ja sabem que és la que menys els 
agrada, però nosaltres també tenim la funció, si tenim 
signat un pacte, que aquest es compleixi, que aquest 
avanci, que aquest també sigui útil.

Per tant, el refugi no pot ser mai el pla d’atenció, que 
és un aspecte del pacte. Per tant, cada vegada que vul·
guin dissuadir·nos de trobar·nos, no facin servir aquest 
argument.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre diputat José Ma·
nuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, gracias, señora presidenta. Nosotros también vota·
remos a favor de esta propuesta de resolución.

La presidenta

Muchas gracias.

Procedemos entonces a la votación.

Parece ser que es por unanimidad... (Pausa.) Si es así, 
entonces, bueno, la damos por aprobada.

Proposta de resolució
sobre la presentació del Pla d’atenció 
integral a la infància i a l’adolescència 
2014-2017 (tram. 250-00949/10)

Y pasamos a la siguiente propuesta de resolución..., 
que és la proposta punt número 13, debat i votació..., 
perdó, Proposta de resolució sobre la presentació del 
Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 
(veus de fons) –és l’última, sí– 2014·2017. I té la pa·
raula per defensar la proposta el diputat del Partit Po·
pular, del Grup Parlamentari Popular, Fernando Sán·
chez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Abans de cap altra cosa, i per 
concloure, doncs, donar les gràcies als grups per la se·
va bona voluntat d’arribar a acords.

Aquesta és l’última de les diverses propostes de reso·
lució que hem presentat. I ens trobem en un moment, 
doncs, de certa crisi de la política, i a vegades aquesta 
crisi de la política es deu precisament a les paraules 
buides, no? Hem fet un pacte, que jo crec que és posi·
tiu, però a més de fer un pacte hem de concretar acci·
ons, desenvolupar iniciatives, etcètera.

I per això, perquè no volem només paraules, nosaltres 
proposem, com es faria, per dir·ho d’alguna manera, 
en el sector privat –tot i que, doncs, a algú potser no li 
agrada del tot aquesta expressió–, un pla concret i que 
es presentin documents de forma, diguéssim, gairebé 

immediata i transversals, per tractar quines accions es 
faran en matèria d’infància: un pla d’atenció integral 
a la infància d’un enllaç de quatre anys; un pla d’exe·
cució anual, és a dir, d’una dimensió d’un any; des·
prés, un document sobre la situació de partida en què 
ens trobem, i un document on s’identifiquin, doncs, les 
línies d’acció i els recursos econòmics. És a dir, un 
treball amb la màxima professionalitat, com requereix 
aquest tema que tant ens preocupa, que és la infància.

Convergència i Unió ens ha presentat una esmena que 
ara ens explicarà la diputada; hem arribat a una trans·
acció, tot i que hi ha una modificació que ella matei·
xa introdueix, i a nosaltres ens sembla adequat, i, per 
tant, la signem també.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula, per defensar les esme·
nes, la portaveu del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Miri, nosaltres, amb l’úni·
ca esmena que hem presentat..., de fet, no varia massa 
el text; el que sí que varia, en tot cas, són els terminis.

Hi hem volgut posar ordre, per dir·ho d’alguna ma·
nera, perquè com els explicava, doncs, hi ha diferents 
coses que ens demanen, eh?, com el pla d’atenció in·
tegral –aquí sí que hi fan específicament referència–, 
com presentar un document d’avaluació, com..., que, 
evidentment, doncs, ens hem d’esperar que els grups 
de treball –segueixo dient– formats pel sector acabin 
també la feina de disseny i d’elaboració d’aquest pla 
integral. Per tant, nosaltres el que posem és, en tot cas, 
una mica d’ordre en el temps.

I tal com deia el senyor Fernando Sánchez, sí que li 
hem presentat una transacció, perquè aquí reconeixem 
que a l’hora de presentar l’esmena ens vàrem equivo·
car. Un, quan s’equivoca, ho ha de reconèixer. I, per 
tant... (Veus de fons.) Sí, sí, no... (L’oradora riu.) Quan 
ens equivoquem. Hi ha vegades que no els agraden les 
esmenes, però nosaltres a vegades ens equivoquem, 
miri, sí, som així –estic segura que tots som bastant 
iguals, tots som humans. I, per tant, el que sí que nos·
altres..., l’esmena és anul·lar –perquè no té sentit, tal 
com quedaria l’esmena– del segon punt, diguem·ne, 
de la nostra esmena «durant el primer trimestre del 
2014».

I pel que fa al segon punt, del que s’ha de presentar 
el segon semestre, doncs, anul·lar·ho, perquè són les 
mateixes entitats municipalistes les que ja estan a 
la comissió de seguiment i les que ens demanen, di·
guem·ne, establir elles aquesta concreció territorial.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, la il·lustre dipu·
tada Agnès Russiñol.
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Agnès Russiñol i Amat

Per dir que votarem a favor d’aquesta proposta de re·
solució, amb els acords a què s’ha arribat.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la il·lustre 
diputada Núria Ventura, com a portaveu del Grup Par·
lamentari Socialista.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Evidentment, tots som humans i tots 
ens equivoquem. En tot cas, nosaltres ens felicitem que 
s’haja posat una mica ordre a l’esmena de Convergència 
i Unió, no pel motiu que ara posava de manifest la dipu·
tada portaveu, sinó perquè ens ha sorprès la contradic·
ció dins la mateixa esmena quan parla de presentar en el 
segon semestre del 2014 un pla d’execució del pla anual 
corresponent a l’any 2014 on consten les prioritats per a 
enguany –és a dir, durant el segon semestre parlem de 
tot l’any, que ja n’ha passat més de la meitat–, i també 
de fer la concreció territorial amb plena participació dels 
ens locals, de les entitats del territori i de les federacions 
municipalistes durant el primer semestre del 2014, quan 
a l’enunciat parla del segon semestre del 2014. Per tant, 
no ho hem entès massa.

En tot cas, jo crec que és molt difícil fer front als rep·
tes actuals que tenim plantejats en el món de la in·
fància al nostre país, i que com hem vist en aquesta 
comissió són molt i molt importants, si no tenim clar 
ni un calendari, ni evidentment tampoc un compromís 
pressupostari clar per part del Govern.

És per això que davant d’una transacció, d’una es·
mena transaccional entre el Grup del Partit Popular i 
Convergència i Unió que entenem que no respon a les 
necessitats actuals plantejades al nostre país, des del 
nostre grup parlamentari ens abstindrem.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa, la il·lustre diputada Laura 
Massana.

Laura Massana Mas

Pels mateixos motius que deia la diputada que m’ha 
precedit, també ens abstindrem, perquè aquests canvis 
i la manera de justificar·los fan encara engegar més les 
alarmes.

És a dir, ens han demanat que no sigui en aquest tri·
mestre, sinó que sigui a l’altre. És a dir, això què és? 
El Govern té la... (Veus de fons.) No, no... (Veus de 
fons.) Sí, el grup de treball, però el grup de treball deu 
necessitar unes eines i uns instruments que probable·
ment el Govern no ha posat a disposició, igualment 
que uns pressupostos (veus de fons) que el Govern no 
ha posat a disposició per poder fer el pla.

En tot cas, no sé si són els ens, no sé qui són, no sé si 
és el Govern, però el que sí que sabem és que Cata·

lunya no es pot permetre, justament, en una qüestió 
troncal com és el pla d’actuació, més dilacions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. El portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, el ilustre diputado José Manuel Ville·
gas, tiene la palabra.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, gracias, señora presidenta. Votaremos a favor de la 
propuesta, o, en este caso, del acuerdo alcanzado.

Gracias.

La presidenta

Muchas gracias.

Passem a la votació. (Anna Figueras i Ibàñez demana 
per parlar.) Sí, per al·lusions, d’acord.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, no, i molt ràpidament.

La presidenta

Trenta segons.

Anna Figueras i Ibàñez

No, perquè veig que no ha quedat prou clar. I, en tot 
cas, el que vol endreçar aquest grup parlamentari és 
sobretot respectar el temps de què s’ha dotat un grup 
de treball que, ho segueixo dient, no és el Govern, si·
nó que és tot el sector, que està d’acord amb el pacte 
que tots vàrem signar..., d’acord amb això, estan de·
senvolupant un pla que és el que..., i si diem «en el 
primer semestre» i no «en el primer trimestre», evi·
dentment, és perquè ens han demanat sis mesos, vos·
tès ho saben.

Escolti’m, segurament algú d’aquí es quedarà sorprès, 
doncs, amb la rapidesa que potser ens presentaran el 
pla; perquè, evidentment, estan passant els sis mesos i 
aquesta gent, diguem·ne, són com cal, fan la feina que 
cal. I potser es quedaran parats, perquè en lloc d’ha·
ver·los posat traves i pals a les rodes, potser el que in·
tentem és respectar la seva feina.

Gràcies.

(Núria Ventura Brusca demana per parlar.)

La presidenta

També per al·lusions? Per algun aclariment?

Núria Ventura Brusca

Sí, per una qüestió d’ordre, diria jo.
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La presidenta

D’acord.

Núria Ventura Brusca

Agrairíem als grups que han arribat a una transacció 
que per a properes vegades se’ns facilite, si no pot ser 
abans de la comissió, almenys durant la comissió, per·
què tinguem clar, tot i que ara ho han explicat, què és 
el que votarem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies.

Passem a votació. (Veus de fons.) Passem a votació 
amb la transacció del Grup Parlamentari Popular amb 
el Grup de Convergència i Unió.

Vots a favor?

Catorze vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

Quatre abstencions.

Queda, per tant, aprovada la proposta.

I amb aquesta última proposta, quedaria finalitzada 
aquesta comissió.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i set minuts.
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