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Sessió 3, dimarts 9 d’octubre de 2018

Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil. Tram. 
250-00015/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 16; 
esmenes: BOPC 121, 24).

2. Proposta de resolució sobre la pobresa infantil. Tram. 250-00089/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 17; esmenes: BOPC 121, 32).

3. Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals 
i maltractaments. Tram. 250-00112/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 55, 11; esmenes: BOPC 120, 23).

4. * Sol·licitud de compareixença d’Anna Maria Suñer, coordinadora de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presenti el dossier 
«L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un 
repte creixent». Tram. 356-00150/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

5. Compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d’UNICEF Comitè Cata-
lunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar l’informe «No val a badar: 
l’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya». Tram. 357-00020/12. Comissió de la 
Infància. Compareixença.

* Si és aprovada la compareixença d’Anna Maria Suñer, coordinadora de la Plataforma d’Infància de Cata-
lunya, la presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del Reglament, proposarà l’alteració de l’ordre del dia per a 
substanciar-la.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició 
infantil
250-00015/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz 

Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infan
til a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2014 el Govern va aprovar el document per al desenvolupament del pro

tocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’in
fants i adolescents on s’estableix que «els centres educatius, els serveis bàsics d’aten-
ció social i els centres d’atenció primària facilitaran trimestralment al Departament 
d’Ensenyament, al Departament de Benestar Social i Família o al Departament de 
Salut les dades sobre el nombre de infants i adolescents que s’hagin atès per les si-
tuacions que es recullen en aquest document. Les dades s’unificaran a nivell del De-
partament de Benestar Social i Família». A més, en el mateix document es creà un 
grup de seguiment intedepartamental per coordinar els Departaments d’Ensenya
ment, Benestar Social i Família i Salut, els quals havien de mantenir un contacte 
permanent per analitzar conjuntament la informació donada i promoure mesures per 
donar compliment a l’objecte del Protocol signat.

L’any 2015 diferents entitats socials denunciaven que la malnutrició infantil és un  
problema seriós que Catalunya cal atendre amb urgència, tant per les dificultats dels 
infants que en pateixen com pels desordres i les limitacions físiques i mentals que 
pateixen en el seu procés de desenvolupament i creixement. Un informe de la Creu 
Roja informava que l’any 2015 un de cada deu famílies amb fills ateses per l’entitat 
tenien dificultats per accedir als aliments necessaris per disposar d’una dieta sufi
cient, nutritiva i saludable. Les darreres dades sobre malnutrició infantil a Catalunya 
que n’hi ha són les donades pel mateix Departament de Benestar Social i Família, 
en la seva resposta l’any 2015 a la pregunta presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, on informava que 70.239 infants i adolescents es trobaven en situació de difi
cultat en la seva alimentació.

L’any 2016 el Govern va aprovar el Protocol d’actuació entre els Departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament, per a l’abordatge del maltrac
tament infantil, que inclou la coordinació per detectar la malnutrició infantil, així 
com els buits en la provisió d’un àpat durant el període no lectiu. L’objecte d’aquest 
Protocol, segons el propi Govern, s’ha integrat en la intervenció social dels equips 
bàsics de serveis socials que treballen de manera coordinada amb la xarxa de salut 
i dels centres educatius.

A més, la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emer
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una  resposta 
institucional, insta el Govern de la Generalitat a presentar l’avaluació del protocol de 
detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició. En el darrer control de segui
ment del passat dia 20 de maig de 2017, el Govern va informar que aquesta mesura 
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està en curs i que el 14 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Protocol d’actuació 
entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament, per a 
l’abordatge del maltractament infantil, que inclou la coordinació per detectar la mal
nutrició infantil, així com els buits en la provisió d’un àpat durant el període no lec
tiu. Però en cap moment menciona quan té previst presentar l’avaluació del protocol.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Avaluar, trimestralment, les dades sobre el nombre d’infants i adolescents que 

s’hagin atès per les situacions de malnutrició, tal i com estableix el Document de 
desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de difi
cultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

2. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, al Parlament de Catalunya l’avaluació 
de les dades sobre el nombre d’infants i adolescents amb problemes de malnutrició a  
Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallar

do, diputades, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8460 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8460)

Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Avaluar anualment les dades sobre el nombre d’infants i adolescents que s’ha
gin atès per les situacions de pobresa infantil, tal i com estableix el Document de 
desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de difi
cultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

Esmena 2
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Presentar, en el període d’un any, al Parlament de Catalunya l’avaluació de les 
dades sobre pobresa infantil a Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la pobresa infantil
250-00089/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
pobresa infantil a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió cor
responent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El darrer informe de Save The Children del mes de març de 2018 indica que 

348.600 infants viuen sota el llindar de la pobresa a Catalunya. A més, 1 de cada 4 
infants viu en situació de pobresa. L’any 2016 203.684 infants vivien en una situació 
de pobresa severa a Catalunya. Aquestes xifres indiquen que els infants es situen 
com el grup de població més pobre.

El fet que la pobresa es concentri en les llars amb infants es deu principalment 
al mercat de treball precari amb contractes temporals i a temps parcials i al fet que 
les transferències públiques tenen una limitada capacitat de reducció de la pobresa 
infantil, ja que només es redueix del 33,3% al 25% una vegada satisfetes totes les 
transferències.

Catalunya destina uns recursos econòmics insuficients a la infància i l’adolescèn
cia, situantse lluny dels percentatges que es destinen a nivell estatal i europeu. La 
inversió del PIB dedicada a polítiques d’infància i família a Catalunya és del 0,8%, 
situantse per sota de l’1,3% de la mitjana espanyola i molt lluny del 2,4% de la mit
jana europea. A més, la inversió pública en educació és del 3,7% del PIB el 2015, 
incomplint el 6% previst per la Llei d’Educació de Catalunya i la inversió en salut 
pública no ha deixat de baixar entre el 2009 i el 2014, situantse la despesa sanitària 
pública a Catalunya en un 5,2% del PIB, mentre que la mitjana espanyola és d’un 
6,5% i l’europea d’un 6,6%.

A més, els infants pateixen problemes de salut derivats de la seva situació de 
vulnerabilitat. Un de cada deu adolescents i joves tenen risc de patir algun trastorn 
mental, el suïcidi és la segona causa de mort en el grup d’edat d’entre 15 i 29 anys 
i la prevalença dels intents de suïcidi mostra una tendència a l’alça. Les despeses 
sanitàries no cobertes augmenten les desigualtats entre els nens i nenes. Per exem
ple, el preu dels serveis d’oftalmologia i salut bucodental, no inclosos en la cartera 
de serveis de la seguretat social, provoquen que el menors més pobres tinguin difi
cultats per accedirhi.

Les altes despeses en habitatge de les famílies amb baixa intensitat laboral o 
de les famílies monoparentals situen a aquest col·lectiu en una situació de gran 
 precarietat i vulnerabilitat que poden obligar a les famílies a compartir pisos sobre
ocupats, ocupar il·legalment i fins i tot a patir desnonaments. Aquestes situacions 
comporten riscos per al desenvolupament físic, cognitiu i emocional dels menors. 
Catalunya compta actualment amb un 3,3% d’habitatge social, lluny del 9% de la 
mitjana europea.

A Catalunya, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència estableix que les administracions públiques han de vetllar 
per la protecció dels infants i els adolescents i els poders públics han d’adoptar les 
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mesures pertinents per a assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la 
tutela o la guarda d’infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferirlos el nivell 
bàsic de benestar material que necessiten per a un desenvolupament integral ade
quat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix explícitament el dret de tots els 
ciutadans a «viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de mal
tractaments i de tota mena de discriminació, i el dret al lliure desenvolupament de 
llur personalitat i capacitat personal». Alhora, es reconeix a tota la ciutadania, entre 
d’altres, el dret a la salut, a l’educació i a l’habitatge.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya li atorga a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de promoció de les famílies i de la infància, que inclou les 
mesures de protecció social i llur execució. Però les darreres dades sobre infància 
demostren que els infants no han estat una prioritat del Govern els darrers anys. El 
Govern de la Generalitat amb les seves polítiques ha provocat que els drets dels in
fants a un nivell basic de benestar es vegin vulnerats. Els efectes de la crisi i de les 
polítiques del Govern han provocat que els infants en risc d’exclusió social cada ve
gada siguin més pobres.

La caiguda dels ingressos de les famílies i la pujada dels preus dels productes i 
dels serveis afecten directament a les necessitats bàsiques de les famílies, especial
ment a l’alimentació, la salut, l’educació i l’habitatge.

Els darrers anys s’ha reduït la inversió pública en serveis bàsics per a la infància 
com són l’educació i la salut i les ajudes públiques per a les famílies no són suficients 
per poder fer front a la seva situació de vulnerabilitat i puguin proporcionar les con
dicions de vida adequades per al desenvolupament dels seus fills i filles.

Tal i com estableix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, 
els governs tenen la obligació de garantir a les famílies el suport per a tenir cura 
dels seus fills i filles.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar progressivament la inversió pública en protecció social per a la in

fància fins a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB.
2. Donar compliment a la Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el 

seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya en relació a les mesures següents: 
a. Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Ca

talunya, de manera transversal.
b. Desenvolupar polítiques d’infància que atenguin, en tota la seva extensió, la 

Convenció sobre els drets de l’infant pel que fa a la prevenció, la defensa i la promo
ció dels drets de l’infant.

c. Promoure la creació de consells locals d’infants destinant als ajuntaments i als 
consells comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris.

d. Establir un calendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, assignant una partida pressu
postària suficient.

3. Donar compliment a la Resolució 327/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 
cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat, mit
jançant la incorporació, en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
dels recursos econòmics necessaris per incloure en la cartera bàsica de sanitat públi
ca per als menors d’edat, progressivament, de la garantia d’accés a tots els productes 
i tècniques de suport, com ara els serveis odontològics, els audiòfons i les ulleres.
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4. Augmentar progressivament el parc públic d’habitatge social fins arribar a la 
mitjana europea situada actualment en un 9%.

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8466 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8466)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

2. Continuar destinant recursos a la Infància i l’Adolescència, si s’escau, per fer 
efectiu el compliment a la Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el 
seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya en relació a les mesures següents: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

a. Continuar consolidant de manera transversal el Pla d’atenció integral a la in-
fància i l’adolescència com un sistema de polítiques públiques a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

b. Seguir desenvolupant polítiques d’infància que atenguin, en tota la seva exten
sió, la Convenció sobre els drets de l’infant pel que fa a la prevenció, la defensa i la 
promoció dels drets de l’infant per mitjà del Pla Integral d’Atenció a la Infància i 
a l’Adolescència.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

c. Seguir promovent la creació de consells locals d’infants destinant als ajunta
ments i als consells comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

4. Augmentar progressivament el parc públic d’habitatge social d’acord amb el 
pla territorial sectorial d’habitatge que serà el full de ruta de la política d’habitatge 
pels propers 15 anys.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen 
abusos sexuals i maltractaments
250-00112/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments, per tal que si
gui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les formes més greus de violència contra la infància és l’abús sexual. Se

gons l’informe de Save The Children presentat recentement, 1 de cada 2 víctimes 
d’agressions i abusos sexuals és un infant. Els estudis realitzats a Catalunya mostren 
que el 17% de la població infantil (el 15,5% dels nens i el 19% de les nenes) han 
patit abús sexual durant la seva infància. En canvi, les dades oficials mostren que 
menys d’un 2% de la població l’ha patit. Destaca també que la majoria d’abusos es 
produeixen dins de l’entorn familiar i que la majoria quedan en silenci.

Segons la campanya de la Unió Europea, 1 de cada 5 infants pateixen abús se
xual en la seva infància i/o adolescència, és a dir, un 20% de la societat pateix 
aquests abusos. El 80% dels abusos es produeixen dins de l’entorn familiar, i el 43% 
d’aquests abusos provenen del pare de l’infant. Només el 10% de les víctimes dema
nen ajuda, la resta queda en silenci i alguns s’atreveixen a denunciar els abusos que 
han patit quan ja són adults. Els abusos sexuals a menors són un problema de desco
neixement social, on l’agressor exerceix un abús de poder que impedeix als menors 
dirigirse a un adult per demanar ajudar i aturar aquests abusos.

Al mateix temps que es produeixen aquestes situacions, es destinen recursos in
suficients per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació. Només existeixen dues 
unitats especialitzades en el diagnòstic integral de l’abús sexual infantil en dos hos
pitals catalans i cap d’aquestes unitats forma part de la cartera de serveis de l’Insti
tut Català de la Salut. Els professionals dels diferents àmbits que estan en contacte 
amb la infància continuen sense rebre una formació inicial i continuada sobre l’abús 
sexual, i, a més, hi ha una manca de coordinació interdepartamental en relació a la 
protecció, la detecció i la derivació d’aquests casos.

A més, el sistema judicial és llarg i dolorós pels infants i afavoreix la revictimit
zació ja que obliga a l’infant a repetir l’experiència que ha patit fins a quatre vegades 
entre els diferents serveis que atenen. Segons els experts, aquest procés influeix en 
la taxa de processos legals que acaben sense condemna per la falta de proves, el que 
representa el 73,7% dels casos. Això vol dir que 7 de cada 10 processos judicials ini
ciats per un cas d’abús sexual a un menor acaben en sobreseïment.

Durant la XI legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar les resolucions se
güents sobre els abusos sexuals i maltractaments a menors: 

– La Resolució 657/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de l’abús 
i l’explotació sexuals.

– La Resolució 658/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació del perso
nal sanitari per a la detecció d’abusos sexuals a menors.
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– La Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat del Comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria 
d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de maltractament.

– La Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la detec
ció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments.

Actualment els menors continuen desprotegits. És necessari fer una prevenció, de
tecció i coordinació entre els diferents departaments i administracions per poder tenir 
cura dels menors i que puguin tenir les eines necessàries al seu abast per poder dema
nar ajuda i saber comunicar la situació d’abús o maltractament que pateixen.

A Catalunya existeixen el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals 
i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d’actuació entre els departa
ments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i ado
lescent en l’àmbit educatiu. Però sense els recursos necessaris per difondre’ls, for
mar els professionals i fer un seguiment acurat, els protocols no són suficients i no 
funcionen.

Segons la Convenció de l’ONU sobre els Drets de l’Infant de l’any 1989, els in-
fants tenen dret a la protecció contra totes les formes d’explotació i abús sexual. És 
per aquest motiu que l’Administració ha de vetllar per les víctimes que han patit 
abusos sexuals en la seva infància i/o adolescència i destinar tots els recursos neces
saris per tenir cura d’aquests menors i prevenir aquests abusos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar un compliment efectiu de la Resolució 657/XI del Parlament de Cata

lunya, sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals, la Resolució 658/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la formació del personal sanitari per a la detecció 
d’abusos sexuals a menors, la Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Proto
cols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de mal
tractament, i la Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, 
la detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments.

2. Garantir el compliment obligatori dels protocols que existeixen actualment 
sobre l’abús sexual infantil.

3. Destinar els recursos necessaris per garantir una atenció especialitzada en 
abusos sexuals a la infància i una coordinació efectiva entre els jutjats i el sistema 
de protecció per donar una atenció integral als infants que han patit abús sexual.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8317 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8317)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1. Donar un compliment efectiu de la Resolució 657/XI del Parlament de Cata
lunya, sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals, la Resolució 658/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la formació del personal sanitari per a la detecció 
d’abusos sexuals a menors, la Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Proto
cols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de mal
tractament, i la Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la 
detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments, 
sempre i quan segueixin els postulats del nou Pla de Govern de la Generalitat i no 
impliquin augments de partides pressupostàries no previstes. En tot cas, cal deixar 
clar que és voluntat del DTASF seguir impulsant totes aquelles mesures que vetllin 
per la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals.
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