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Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Informe del Síndic de Greuges titulat «La situació dels infants migrants sense refe-
rents familiars a Catalunya». Tram. 360-00008/12 Síndic de Greuges, del Institució del 
Síndic de Greuges Presentació de l’informe (informe: BOPC 166, 12).

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
el sistema de protecció a la infància. Tram. 356-00173/12 Beatriz Silva Gallardo, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’asso-
ciació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per-
què informi sobre el projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament 
del sistema de protecció de la infància. Tram. 356-00176/12 Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels 
menors estrangers no acompanyats. Tram. 356-00179/12 Beatriz Silva Gallardo, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència 
juvenil ocorreguts al centre d’acollida de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llo-
bregat). Tram. 356-00180/12 Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya de 
l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l’informe «Una lliçó diària: 
#STOPViolenciaInfantil a les escoles». Tram. 356-00191/12 Grup Parlamentari Repu-
blicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries. Tram. 250-00248/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 
56; esmenes: BOPC 164, 21).

8. Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància. 
Tram. 250-00252/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
112, 22; esmenes: BOPC 164, 22).

9. Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a 
Catalunya. Tram. 250-00341/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 143, 29).
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Dossier 2

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de re-
solución sobre la alimentación específica para intolerancias y alergias alimentarias, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el Observatorio de la Cruz Roja, un 2,3% de las familias atendidas por la 

organización en la lucha contra la pobreza tiene algún miembro que sufre intoleran-
cia alimentaria, mayoritariamente celiaquía. Debido a esta situación, Cruz Roja en 
Cataluña, contando con el asesoramiento de la Asociación de Celíacos de Cataluña, 
ha iniciado un proyecto destinado a este colectivo, que cuenta con la financiación de 
la Diputación de Barcelona.

Este proyecto está dirigido a familias con menores de 1 a 16 años que estén en 
situación de vulnerabilidad y que presentan alguna intolerancia o alergia alimenta-
ria. El proyecto tiene en cuenta los siguientes criterios: 

– Ingresos económicos mensuales inferiores al IPREM (532€ mensuales), más 
125€ por hijo o persona dependiente.

– Aspectos relacionados con la familia.
– Red de apoyo formal e informal con la que se cuenta.
– Informe que confirme el diagnóstico y la necesidad de una dieta específica.
Teniendo en cuenta la falta de recursos específicos para este colectivo y con el 

objetivo de proteger el interés superior del menor y las consecuencias directas sobre 
la salud de las personas que no se pueden permitir este tipo de alimentación, se ne-
cesita desarrollar una cobertura para menores vulnerables que no puedan llevar una 
dieta acorde a su intolerancia alimentaria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Firmar un convenio de colaboración con Cruz Roja con el objetivo de dar apo-

yo a su proyecto para atender a los menores con intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en situación de vulnerabilidad, contando con el apoyo y asesoramiento de la 
Asociación de Celíacos de Cataluña. El fin de la colaboración debe ser el de propor-
cionar cobertura a la totalidad de personas afectadas de Cataluña.

2. Adaptar el catálogo de prestaciones destinadas a Infancia para que éste sea 
flexible y tenga en cuenta circunstancias como las intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en caso de menores en situación de vulnerabilidad.

3. Establecer, mediante el presupuesto destinado a Infancia, una prestación para 
cubrir las necesidades alimentarias de productos específicos, adaptados a cada caso 
de intolerancia o alergia a productos como el gluten, la lactosa, el huevo o los lác-
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teos, para menores que tengan un diagnóstico médico y se encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15391 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15391)

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

1. Seguir col·laborant amb aquelles entitats que treballin per atendre als menors 
en situació de vulnerabilitat amb especial sensibilitat a que quedi inclosa l’atenció 
als menors amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Adaptar el catàleg de prestacions destinades a famílies (i/o responsables legals 
i altres responsables de la seva alimentació) amb infants i adolescents al seu càr-
rec amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries amb diagnòstic mèdic que es tro-
bin en situació de vulnerabilitat, comptant amb el recolzament l’assessorament de 
l’Associa ció de Celíacs 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’augment i el millorament de la inversió 
en infància
250-00252/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment i millora de la inversió en infància, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya un dels col·lectius més afectats per les mesures d’austeritat, les re-

tallades i la crisi econòmica ha estat el de la infància. És per això que la lluita con-
tra la pobresa infantil i les desigualtats ha de ser una prioritat política que permeti 
assegurar la cohesió i construir una societat justa amb igualtat d’oportunitats. Per 
això calen recursos que permetin posar l’atenció en les polítiques de prevenció, i no 
només en el focus assistencial i en el sistema de protecció, com s’ha vingut fent en 
els últims anys com a conseqüència de les retallades pressupostàries i les mesures 
d’austeritat aplicades.

El dèficit d’inversió en polítiques d’infància i adolescència és històric, abans de 
la crisi el pressupost en infància es situava en el 1% i en l’actualitat s’ha reduït fins 
el 0,8% del PIB, xifres molt allunyades del 2,4% del PIB de la mitjana europea. Es 
per tant necessari augmentar, millorar i assegurar la inversió en infància, tal i com 
estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, mancada de desplegament reglamentari. La llei 14/2010 estableix 
en e seu article 15 el principi de prioritat pressupostària per tal de complir amb les 
obligacions que s’estableixen, i fixa en el seu article 1 que «els poders públics han 
de donar prioritat en llurs pressupostos a les activitats d’atenció, formació, promo-
ció, reinserció, protecció, integració, lleure i prevenció dels infants i els adolescents» 
així com la necessitat, en el seu article 2, «d’adoptar amb caràcter urgent les me-
sures necessàries per a evitar que el contingut essencial dels drets dels infants i els 
adolescents resti afectat per la manca de recursos adaptats a llurs necessitats».

Més enllà de la manca de pressupost Catalunya tampoc no compta amb un orga-
nisme administratiu clarament de referència que permeti intervenir i coordinar les 
actuacions de les diferents àrees i serveis que impliquen a la infància i l’adolescèn-
cia i, per tant, que ajudi a un desplegament transversal d’aquesta inversió i de les 
polítiques, que permetria una atenció integral envers les necessitats dels i les infants 
i adolescents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Doblar la inversió en polítiques d’infància i famílies fins a un 2% del PIB per 

apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn europeu i revertir la 
desinversió dels últims anys.
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2. Assegurar, a través dels mecanismes necessaris, l’equitat d’aquesta inversió 
així com recursos suficients a les famílies amb infants i adolescents a càrrec blin-
dant els pressupostos d’infància.

3. Garantir un desplegament transversal de la inversió en infància per tal d’as-
segurar polítiques de prevenció així com una atenció integral envers les seves ne-
cessitats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15392 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15392)

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

1. Invertir allò necessari en polítiques d’infància i famílies fins a un 2% del PIB 
per apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn europeu i revertir 
la desinversió dels últims anys, així com aconseguir la unificació dels mètodes de 
càlcul de la inversió en infància.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats 
que arriben a Catalunya
250-00341/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
atención a los menores no acompañados que llegan a Cataluña, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se han denunciado en diferentes informes de organismos la satura-

ción de los centros que atienden a menores no acompañados.
Durante 2017, las condiciones de atención a los niños y niñas migrantes no 

acompañados se han visto alteradas por el colapso que ya sufría el sistema de pro-
tección de infancia.

Cataluña ha recibido hasta el 30 de julio a 1.450 menores extranjeros no acom-
pañados (MENA), los mismos que llegaron en todo 2017. La Dirección General de 
Infancia ha creado en los últimos meses 800 nuevas plazas en centros para atender 
a estos menores no acompañados.

A pesar de este aumento de plazas para atender a los menores no acompañados, 
es necesaria mejor coordinación con el Gobierno de España, más coordinación con 
los municipios, prioridad presupuestaria y una organización exhaustiva del actual 
sistema de protección de infancia que se encuentra colapsado. Urge planificar el sis-
tema de protección de infancia y organizarlo por perfiles.

El Parlament de Cataluña aprobó el 9 de febrero de 2017 una moción en la que se 
insta a realizar la planificación del sistema de protección para los próximos 6 años, 
que está pendiente de cumplimiento por parte del Govern de la Generalitat.

Como consecuencia de esta llegada masiva de menores de acompañados y de la 
falta de planificación, el pasado mes de julio la Juez Decana de Barcelona, Mercè 
Caso, prohibió el uso de espacios comunes de la Ciudad de la Justicia como aloja-
miento temporal de menores inmigrantes, y consideró inaceptable que pudieran dor-
mir en el suelo, estando hasta 21 horas en espera.

Por otro lado, recientemente los trabajadores de la oficina de atención al Menor 
de Mossos d’Esquadra han comunicado que sufren las consecuencias del colapso 
y la falta de organización de los Departamentos implicados en realizar la primera 
acogida a estos menores no acompañados. La coordinación entre la Dirección Ge-
neral de Infancia, el Departamento de Interior, la Fiscalía y la creación de más re-
cursos de primera acogida son fundamentales para la recepción de estos menores 
no acompañados y para garantizar que no se vulnera la dignidad y los derechos de 
estos menores.

La atención y acogida de los menores no acompañados de forma poco adecuada 
supone una forma de maltrato institucional y de victimización secundaria, contra-
rio a los principios recogidos en la Ley 14/2010 de Derechos y Oportunidades de la 
Infancia y Adolescencia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Poner en funcionamiento de forma inmediata un centro de Primera Acogida 

en Barcelona, que garantice la correcta acogida de los menores no acompañados 
que en meses anteriores han estado durmiendo en la Ciudad de la Justicia y actual-
mente están siendo atendidos en las dependencias de la Dirección General de In-
fancia.

2) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, un 
plan de coordinación entre los diferentes departamentos implicados en la primera 
acogida: Interior, Justicia y Dirección General de Infancia; definiendo las funciones 
que le corresponden a cada departamento en la acogida de estos menores.

3) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, la 
planificación del Sistema de Protección de la Infancia prevista para los próximos 6 
años, incluyendo la organización del sistema de protección de acuerdo con los dife-
rentes perfiles de menores tutelados.

4) Crear un grupo de trabajo, en un plazo de 15 días, en coordinación con los 
diferentes ayuntamientos, sobre los centros de primera acogida a la espera de que al 
menor se le asigne el recurso adecuado a su perfil, de acuerdo con el plazo que es-
tablece la Ley de Derechos y Oportunidades de la infancia. Determinar presupues-
tariamente el coste de todos los recursos, planificando en coordinación con el Go-
bierno de España y los diferentes municipios, y destinando los recursos necesarios 
del presupuesto de la Generalitat.

5) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, la in-
formación presupuestaria sobre la dotación utilizada en la acogida de estos menores 
no acompañados e informar de la previsión en los próximos presupuestos para ga-
rantizar su acogida y posterior tutela.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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