
CDI
DOSSIER

Sessió 10, dimarts 21 de febrer de 2017

Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Laura Sicilia, representant d’Activament, Col·lectiu Actiu de Per-
sones amb l’Experiència del Trastorn Mental, davant la Comissió de la Infància per a 
explicar els abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu. Tram. 357-00349/11. Comis-
sió de la Infància. Compareixença.

2. Compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El Mundo de los ASI, davant 
la Comissió de la Infància per a informar sobre els abusos sexuals a la infància. Tram. 
357-00350/11. Comissió de la Infància. Compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del Pacte per a la infància a Ca-
talunya. Tram. 354-00111/11. Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància amb relació a l’obertura de diligències judi-
cials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de 
menors d’edat. Tram. 356-00315/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les notícies aparegudes 
amb relació a les sentències que assenyalen errors en les resolucions administratives 
de protecció a la infància. Tram. 356-00448/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en 
dret de família, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de 
protecció de menors des del punt de vista legal. Tram. 356-00472/11. Gemma Lienas 
Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. Tram. 
250-00676/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 262, 38; esmenes: 
BOPC 316, 22).

8. Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense. Tram. 250-00698/11. Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 268, 28; esmenes: BOPC 316, 23).
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
250-00676/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 41196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Taula Nacio-
nal de la Infància de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els últims anys la situació dels infants a Catalunya presenta importants dèfi-

cits en molts i diferents àmbits.
Així doncs, veiem dades sobre desigualtat d’oportunitats entre els infants cata-

lans alarmants i preocupants.
Es qüestiona el sistema de protecció a la infància degut a la aparició de nombro-

sos casos on s’ha posat en evidencia que la protecció dels infants tutelats tampoc 
està garantida en aquests moments i de forma eficient per part de l’administració.

Del Pacte Nacional per la Infància va néixer la necessitat de crear una Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya. D’aquesta taula, dels seus debats i dels seus 
avenços poc coneixem qui no formem part d’ella.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Publicar en el portal de Transparència del Govern de la Generalitat les actes 

de les reunions de la Taula Nacional de la Infància a Catalunya, constin els parti-
cipants, les conclusions i les mesures concretes en forma de demanda als diferents 
departaments que surtin del treball d’aquesta taula amb el corresponent calendari 
previst per la seva implantació.

2. Obrir la participació al Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya a 
entitats més representatives de la societat civil que es dediquin a la infància i l’ado-
lescència en tots els seus àmbit i oferir la participació a tots els partits polítics repre-
sentats al Parlament de Catalunya.

3. Publicar a la web del departament corresponent la Memòria anual de la Tau-
la Nacional de la Infància de Catalunya corresponent a l’any 2015 i la planificació 
anual de l’any 2016 abans de que finalitzi el present període de sessions.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 44072; 46573 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44072)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Publicar a la plana web del Departament de Treball, Benestar Social i Famí-
lies, a l’espai ja existent de la Taula Nacional d’Infància a Catalunya, les actes de 
les reunions que s’hagin dut a terme.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46573)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

2. Obrir la participació al Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya a 
entitats més representatives de la societat civil que es dediquin a la infància i l’ado-
lescència en tots els seus àmbit i oferir la participació a tots els partits polítics repre-
sentats al Parlament de Catalunya.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 42524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
perquè sigui aplicat el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb 
o sense Hiperactivitat (TDAH), de maig del 2015, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió d’Educació i Universitats d’aquest Parlament, amb data 8 de no-

vembre de 2007, va aprovar la Proposta de resolució sobre el tractament del trastorn 
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, la qual resolia: 

a) Elaborar i trametre al Parlament, durant el proper curs escolar, un estudi so-
bre la complexitat dels problemes de conducta que presenten els infants i els adoles-
cents, entre d’altres els afectats pel trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivi-
tat (TDAH), i, de manera específica, sobre les necessitats educatives que generen, i 
també de les variables de la trajectòria personal que hi poden incidir i de les estra-
tègies d’intervenció.

b) Crear una mesa tècnica amb membres dels departaments de Salut i d’Edu-
cació i les entitats que treballen en el TDAH, en col·laboració amb el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, per a contrastar perspectives i estratègies d’intervenció 
i establir referents departamentals per als afectats.

c) Incorporar als plans de formació del personal dels departaments de Salut i 
d’Educació el coneixement sobre la naturalesa i els tractaments possibles del TDAH.

Aquesta resolució es va concretar en el Protocol per al maneig del Trastorn per 
Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari 
català, del Departament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla director de 
Salut Mental i Addiccions, publicat el maig de 2015.

La introducció d’aquest protocol diu: «El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb 
Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia en la 
infància i que comporta un patró persistent de conductes de desatenció, hiperactivi-
tat i impulsivitat. Segons els manuals diagnòstics, el trastorn és present quan aques-
tes conductes tenen una freqüència i una intensitat més gran del que és habitual 
segons l’edat i el desenvolupament de la persona, i quan aquestes manifestacions 
interfereixen de manera clarament significativa en el rendiment escolar o laboral i 
en les seves activitats quotidianes (DSM-IV-TR, 2001).»

El doctor Miquel Casas, catedràtic de Psiquiatria de la UAB i responsable del 
Grup de Recerca de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca de Barcelona, diu que «actualment, es considera que hi ha un con-
junt de disfuncions cognitives i conductuals que poden agrupar-se dins d’un ampli 
epígraf, que s’acostuma a denominar “Trastorns del Neurodesenvolupament”, que 
agrupa a un variat grup de disfuncions que comprenen diversos síndromes d’expres-
sió clínica dimensional i evolució crònica –entre els quals hi ha el trastorn per Dèfi-
cit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)– que, iniciant-se en la infància, es 
perllonguen al llarg de l’adolescència i de la vida adulta, sent, en el període infanto-
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juvenil, els principals responsables del fracàs escolar i acadèmic, dels consums de 
drogues legals i il·legals, de la impulsivitat patològica i de la majoria dels processos 
de desadaptació i marginació social, d’etiologia no psicòtica».

«Els models docents que s’apliquen en el nostre país per afrontar el baix rendi-
ment escolar no tenen en compte, habitualment, els múltiples i diversos factors lli-
gats als trastorns neuro-psico-biològics i de l’aprenentatge que poden explicar les 
dificultats que presenten fins el 80% del total de la població amb fracàs escolar 
(15%-20% dels escolars).

«Per això, en els últims anys, des d’àmbits de la docència, de la neuropsicologia 
i la psiquiatria, es ve proposant un model mixt, educatiu, psicològic i mèdic multi-
disciplinari i integral, basat en la detecció precoç de les patologies pròpies del neu-
rodesenvolupament que afecten a l’aprenentatge i que suposa, davant la presència 
de casos positius, una ràpida intervenció terapèutica docent-psicològica-psiquiàtrica 
que, abordant l’alumne des de la perspectiva escolar-familiar-sanitària, reverteixi 
eficaçment la problemàtica del baix rendiment escolar».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Completar el nom, precisant que pot ser també sense hiperactivitat: Protocol 

per al maneig del trastorn per dèficit –d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH). 
I canviar-ho també a l’interior del document tantes vegades que aparegui.

2. Aplicar el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o 
sense Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari català, del De-
partament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla Director de Salut Mental 
i Addiccions, publicat el maig de 2015).

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46580)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició 

2. Implantar a tot Catalunya el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit 
d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari 
català, del Departament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions, publicat el maig de 2015), en base a les conclusions de 
les experiències pilot que s’estan duent a terme conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament i que estaran disponibles a partir de setembre de 2017, així com de 
l’actualització de l’evidència científica disponible.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt

3. Dur a terme una avaluació territorial de l’atenció als infants i adolescents amb 
TDAH i les seves famílies, que incorpori necessàriament indicadors d’accessibilitat, 
de qualitat assistencial i de satisfacció dels usuaris.
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