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Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the 
Children, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model Barnahus 
com a recurs per a atendre els infants víctimes d’abús sexual i llurs famílies. Tram. 
357-00580/12 Comissió de la Infància. Compareixença.

2. Control del compliment de la Resolució 154/XII, sobre l’avaluació dels casos de 
malnutrició infantil. Tram. 290-00134/12 Comissió de la Infància.

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre el sistema de pro-
tecció de la infància i l’adolescència. Tram. 251-00005/12 Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

4. Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància. 
Tram. 250-00888/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 32; esmenes: 
BOPC 426, 7).

5. Sol·licitud de compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l’Observa-
tori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
l’activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l’Observatori dels Drets de la 
Infància. Tram. 356-00511/12 Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a 
què estan exposats els menors. Tram. 356-00513/12 Albert Batet i Canadell, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Re-
publicà, Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut da-
vant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat 
Funcional d’Abusos a Menors. Tram. 356-00519/12 Montserrat Macià i Gou, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Repu-
blicà, Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du 
a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors. Tram. 356-00520/12 Montserrat Macià 
i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Par-
lamentari Republicà, Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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9. Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de 
Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe «Violèn-
cia viral: anàlisi de la violència contra la infància i l’adolescència en l’entorn digital». 
Tram. 356-00523/12 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la 
Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
la protecció dels menors en l’entorn digital. Tram. 356-00524/12 Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d’acollida dels 
menors no acompanyats. Tram. 356-00543/12 Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.



CDI 9
19 de novembre de 2019

3 Dossier

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre el 
sistema de protecció de la infància i l’adolescència
251-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, 

SP CUP-CC, SP PPC

Reg. 45346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 27.09.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió de la 
Infància, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball per repensar el sistema de la protecció a la infància i adolescència

Objecte
Repensar el sistema de la protecció a la infància i adolescència

Composició
El grup de treball es compon de representants de cadascun dels grups parlamen-

taris.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Mètode de funcionament
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de dos mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Bernat Solé i 

Barril, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, 
GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández 
Álvarez, SP PPC; representants
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de 
la Infància
250-00888/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la fun-
cionalitat de l’Observatori dels Drets de la Infància, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Observatori dels Drets de la Infància es crea mitjançant el Decret de Govern 

129/2006 com a òrgan col·legiat, assessor i consultiu de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació 
d’entitats públiques i privades que treballen en aquest camp, experts en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència, i d’experts interdisciplinaris en la matèria.

El contingut de la pàgina web de l’Observatori dels Drets de la Infància no s’ac-
tualitza des de l’any 2014, d’acord amb la informació que apareix sobre l’última me-
mòria realitzada en aquest espai web.

Concretament, en aquesta memòria es concreten les següents propostes per a 
l’any següent: 

− Posar a disposició de l’Observatori les dades de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) trimestralment.

− Elaborar l’enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Pro-
tecció.

− L’elaboració del mapa de recursos per a la infància i l’adolescència i l’Informe 
de situació de la Infància i Adolescència a Catalunya.

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. Assumir el compromís de donar explicacions, en seu parlamentària, mitjan-

çant la Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, sobre l’estat de 
les mesures contemplades en les dues darreres memòries de l’Observatori de Drets 
de la Infància.

2. Presentar en seu parlamentària un calendari d’execució de totes les mesures 
contemplades en les dues darreres memòries de l’Observatori de Drets de la Infàn-
cia que no s’han dut a terme.

3. Actualitzar, en un termini màxim de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta re-
solució, la informació sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància a la 
seva pàgina web.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45333 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45333)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

Presentar-li en el si de la Comissió de la Infància abans que fineixi el novembre 
la memòria de les activitats que l’Observatori dels Drets de la Infància ha dut a ter-
me des del 2014.
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