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Sessió 6, dimarts 9 d’abril de 2019

Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’associació per a la 
defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per a informar so-
bre el projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de 
protecció de la infància. Tram. 357-00227/12. Comissió de la Infància. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura 
dels menors no acompanyats. Tram. 250-00600/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 244, 61; esmenes: BOPC 275, 8).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat vícti-
mes del tràfic d’éssers humans. Tram. 250-00605/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 244, 66; esmenes: BOPC 275, 8).

4. Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús 
sexual. Tram. 250-00606/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 244, 67; esmenes: BOPC 275, 9).

5. Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil. Tram. 250-
00607/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 69; esmenes: BOPC 
275, 10).
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a 
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

ra Vílchez Sánchez, 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 para priorizar los recursos para la atención y cuidadado 
de los menores no acompañados, para que sea sustanciada ante la Comissió de la 
Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se ha ido denunciando en informes de diferentes organismos la satu-

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

pañados se han visto alteradas por el colapso del sistema de protección de infancia.
Cataluña ha recibido hasta el 30 de julio de 2018 a 1.450 adolescentes extranjeros 

sin referentes familiares, la misma cifra que llegó en todo 2017.
Como consecuencia de esta llegada masiva de menores de acompañados y de la 

falta de planificación, el pasado mes de julio la Jueza Decana de Barcelona denun-
ció que la situación de los menores no acompañados que dormían en la Ciudad de 
la Justicia era insostenible. Posteriormente, estos menores han sido desplazados a 
dependencias de Mossos d’Esquadra, e incluso han compartido espacios dentro de 
las oficinas de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia.

En la última comparecencia del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
se reconoció que el Departament no estaba consiguiendo crear plazas de centros al 
ritmo de la necesidad existente.

La coordinación y planificación entre las diferentes administraciones (entes lo-
cales, Generalitat de Catalunya, mediante los departamentos de Interior, Justícia i 
Treball, Afers Socials i Famílies, y Gobierno de España), el Colegio de Educadores 
Sociales, representantes sindicales de los trabajadores sociales y entidades del Ter-
cer Sector Social de Cataluña, es fundamental para poder garantizar que la acogida 
de los niños y niñas no acompañados se efectúa en condiciones correctas y que no 
se vulneran sus derechos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Crear un grupo de coordinación con el resto de administraciones involucradas 

para abordar y planificar la llegada de menores no acompañados, contando además 
con la participación de los agentes implicados en este ámbito, que incluya al menos: 

a) Una representación de los diferentes niveles de la administración como los en-
tes locales, el Gobierno de España y los departamentos de la Generalitat implicados 
en la llegada de menores no acompañados: Interior, Treball, Afers Socials i Famílies 
(a través de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud), Educació y Justícia.

b) Entidades sociales representantes del Tercer Sector Social de Cataluña.
c) Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y representantes sindicales de los 

trabajadores sociales.
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2) Presentar en sede parlamentaria, en el plazo de 3 meses, un informe de recur-
sos económicos destinados por la Generalitat en la acogida de menores no acompa-
ñados durante los ejercicios 2017 y 2018, y la previsión para los años 2019 y 2020.

3) Desarrollar un plan integral e interdepartamental para coordinar la acogida de 
menores no acompañados, que incluya la previsión de la llegada de estos menores en 
los próximos dos años y presentarlo durante el primer trimestre de 2019.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Laura Vílchez 

Sánchez, diputades, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30682 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30682)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 2

Presentar en seu parlamentària, en el termini de 3 mesos, un informe de recursos 
econòmics destinats per la Generalitat a l’acollida de menors no acompanyats durant 
l’exercici 2017 i 2018, y la previsión para los años 2019 y 2020.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que 
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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 arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’atenció dels infants i adolescents que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’informe del Síndic de Greuges en relació a la situació de menors estrangers no 

acompanyats que arriben a Catalunya posa en relleu l’especial situació de vulnera-
bilitat en què es troben exposats els infants i adolescents que arriben a Catalunya en 
qualitat de menors estrangers no acompanyats i la manca de dispositius que els pro-
tegeixin de caure xarxes de tràfic, prostitució, explotació i crim organitzat.

L’informe manifesta que els circuits de primera acollida estan més orientats per 
la legislació d’estrangeria que per la legislació de protecció a la infància. Això pro-
voca una mancança a l’hora de detectar als infants víctimes de tràfic i explotació 
sexual però també de protegir-los de que no es converteixin en víctimes potencials. 
El Síndic també destaca la manca d’un abordatge específic per part de la DGAIA en 
l’atenció dels infants i adolescents víctimes de tràfic d’éssers humans.

Aquesta situació és especialment greu en el cas de les menors estrangeres no 
acompanyades que arriben a Catalunya, ja que gairebé no entren en els circuits de 
protecció a la infància i l’adolescència tot i que les entitats que treballen amb vícti-
mes de tracta asseguren que cada vegada més la indústria de la prostitució i el sexe 
demanda nenes més joves. De fet, no hi ha cap recurs específic per a les menors 
d’edat que són rescatades de xarxes de tracta i tràfic de persones i normalment aca-
ben en dispositius per a adults o en centres per a menors que no compten amb els 
mitjans per atendre una problemàtica tan específica i complexa com aquesta.

El tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual és una greu vulnera-
ció dels drets humans i una de les formes més greus de violència de gènere, atès que 
dones i nenes suposen el major percentatge de persones que pateixen l’explotació se-
xual. La seva recuperació requereix d’un abordatge específic que va molt més enllà 
de l’acollida i l’entrada en un circuit d’educació i inserció laboral.

Tant la legislació catalana com la legislació estatal recullen al dret a la protecció 
dels infants migrats sense referents familiars i el deure de garantir-los l’accés a la 
resta de drets previstos per a qualsevol nen, sense discriminació.

L’article 13 de la Directiva 2011/36 /UE del Parlament Europeu i del Consell, de 
5 d’abril de 2011, relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a 
la protecció de les víctimes, estableix que els infants i adolescents víctimes de tràfic 
d’éssers humans han de rebre assistència, suport i protecció, i que l’interès superior 
de l’infant serà una consideració primordial.

El Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya, 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Administració General de l’Es-
tat, el Ministeri Fiscal, el Consell General del Poder Judicial, l’Ajuntament de Bar-
celona, el Consell dels il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de 
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Psicòlegs de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, signat el 13 d’octubre de 2013, estableix a més 
algunes pautes i circuits d’actuació coordinada per a detectar, identificar, assistir i 
protegir a les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya.

La situació de vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents víctimes de tracta o 
tràfic amb fins d’explotació sexual no només depèn de la seva condició de menor 
d’edat, sinó que cal tenir en compte que han estat víctimes d’un greu delicte i que 
han patit greus vulneracions dels seus drets fonamentals de manera violenta i sis-
temàtica.

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. Elaborar un pla i un circuit específic per a detectar, protegir i donar una aten-

ció especialitzada als menors que han estat víctimes o poden convertir-se en vícti-
mes de tràfic i d’explotació sexual.

2. Garantir una formació especialitzada als professionals que tracten amb els 
menors estrangers no acompanyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als in-
fants que són víctimes de tràfic d’éssers humans.

3. Crear un recurs específic per a aquelles menors d’edat que han estat exposades 
a les xarxes de tràfic i tracte de persones.

4. Crear un registre especial sobre quants menors d’edat tutelats han estat vícti-
mes de tràfic o explotació sexual, per tal d’iniciar un abordatge integral, atenent la 
seva situació d’especial vulnerabilitat i el dret d’aquests menors d’edat a rebre una 
atenció especialitzada per part de l’Administració que doni resposta a les necessitats 
que presenten arran de la situació d’explotació viscuda.

5. Incorporar la variable de víctima de tràfic d’éssers humans en el sistema d’in-
formació Sini@ de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per 
diagnosticar i comptabilitzar aquests casos.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30494 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 30494)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició al final de l’apartat 1

1. Elaborar un pla i un circuit específic per a detectar, protegir i donar una aten-
ció especialitzada als menors que han estat víctimes o poden convertir-se en vícti-
mes de tràfic i d’explotació sexual, destinant els recursos que sigui necessari perquè 
s’apliqui el més aviat possible.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al final de l’apartat 2

2. Garantir una formació especialitzada als professionals que tracten amb els 
menors estrangers no acompanyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als in-
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fants que són víctimes de tràfic d’éssers humans, amb un enfocament de drets hu-
mans amb perspectiva de gènere.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició d’un nou apartat 6

6. Elaborar i garantir mesures que permetin prevenir que els i les menors estran-
gers no acompanyants puguin ser víctimes del tràfic d’ésser humans i explotació se-
xual quan arriben a Catalunya.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició d’un nou apartat 7

7. Garantir la coordinació dels diversos àmbits i entitats implicades per tal de 
garantir l’adequació, el coneixement i bona aplicació dels recursos i mesures desti-
nats a prevenir, detectar, protegir i donar una atenció especialitzada als menors que 
han estat víctimes o poden convertir-se en víctimes de tràfic i d’explotació sexual.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents 
víctimes d’abús sexual
250-00606/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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 infants i adolescents víctimes d’abús sexual, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’abús sexual és un problema que genera greus repercussions als infants en el seu 

desenvolupament. A Catalunya existeix una manca de dades oficials sobre la preva-
lença real dels abusos sexuals en infants. Aquesta manca de dades dificulta la deci-
sió de quins recursos s’han de destinar per tractar aquest problema.

A Catalunya gairebé una de cada cinc persones (17%) ha patit abusos sexuals 
durant la seva infància. L’any 2017 es van interposar a Catalunya 549 denúncies per 
abusos sexuals a infants. Una de cada dues víctimes és menor d’edat, però el sistema 
no està adaptat a les necessitats d’aquests infants.

L’informe «Sota el mateix sostre» de Save The Children alerta que un cop l’in-
fant denuncia la seva situació, ha de passar per quatre serveis diferents que no comp-
ten amb una coordinació efectiva entre ells: l’infant ha d’explicar la seva història un 
cop rere l’altre a la policia, hospitals, serveis de protecció i jutjats. El resultat d’a-
quest procés és, segons Save The Children, que els 70% dels casos oberts per abusos 
sexuals infantils no arriben a judici per falta de proves.

A Catalunya els infants víctimes d’abusos sexuals han de passar per un llarg i do-
lorós procés judicial. Actualment, els processos judicials duren una mitjana de tres 
anys des que el cas es denuncia fins que hi ha una sentència. En el model Barnahus 
el procés judicial dura tres mesos. A més, Save The Children denuncia que l’objectiu 
principal del nostre sistema judicial és l’enjudiciament d’un presumpte fet delictiu 
enlloc de la protecció al menor.

És per aquest motiu que Save The Children proposa importar al nostre país el 
model nòrdic d’atenció als infants víctimes d’abusos sexuals. Aquest model posa a 
l’infant al centre perquè no s’hagi de desplaçar ni hagi de repetir tantes vegades la 
seva història.

L’article 93 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència estableix que la Generalitat ha de crear un servei d’atenció 
especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d’abús sexual i ha de vetllar 
especialment per la prevenció i la detecció activa dels abusos sexuals a menors.

La Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants 
estableix que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar la creació d’organismes si-
milars a les cases dels infants (model Barnahus), i que reuneixen en un mateix lloc 
tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual per a evitar que els 
infants hagin de repetir llur història diverses vegades i perquè, a més, estiguin en 
un entorn confortable que eviti la revictimització. Aquests equips multidisciplinaris 
han d’estar distribuïts pel territori per a facilitar que tots els infants afectats hi pu-
guin accedir amb facilitat.
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En aquest cas la víctima va a la casa dels infants (Barnahus) i per allà passen tots 
els serveis involucrats: policia, metge forense, psicòleg i serveis de salut. A la matei-
xa casa se li fa una entrevista forense, que es grava, i la segueixen per circuit tancat 
tots els actors involucrats en el cas. Si el cas arriba a judici, s’utilitza aquesta prova 
preconstruïda com a evidència. D’aquesta manera l’infant només declara un sol cop 
des d’un entorn agradable i adaptat a ell.

Segons els càlculs de Save The Children, a Catalunya es necessitarien cinc cases: 
dues a Barcelona i una a cada capital de demarcació. Però proposen començar amb 
una prova pilot a Barcelona.

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. Garantir l’interès superior de l’infant durant el procés que es genera en cas 

d’abús sexual infantil, millorant la coordinació entre els diferents departaments i 
actors que hi intervenen (seguint el model Barnahus), per evitar la victimització se-
cundària de l’infant i facilitar la seva recuperació.

2. Desenvolupar mesures transversals per abordar l’abús sexual i el maltracta-
ment infantil, a través de la creació de centres que reuneixen en un mateix lloc tots 
els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual, assegurant que els infants 
víctimes estiguin en un entorn confortable i només hagin de declarar un sol cop, uti-
litzant aquesta prova preconstruïda com a evidència.

3. Incloure a tots els infants i adolescents als programes específics de tractament 
d’abús sexual que existeixen actualment a Catalunya, garantint la gratuïtat del servei.

4. Crear un sistema unificat d’avaluació, prevenció, detecció, notificació i actua-
ció per als casos d’abusos sexuals infantils, establint un únic interlocutor que rebi les 
notificacions, coordini tots els serveis implicats i creï un expedient únic que com-
parteixin tots els departaments.

5. Elaborar una formació especialitzada per als professionals que intervenen en 
els processos d’abús sexuals a infants, que ha de comptar, entre d’altres, amb: 

a. les particularitats de la victimització infantojuvenil,
b. la formació jurídica sobre aspectes relacionats amb el procés judicial i penal, 
c. el funcionament de les cases dels infants.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30683 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30683)

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

1. Garantir l’interès superior de l’infant durant el procés que es genera en cas 
d’abús sexual infantil, millorant la coordinació entre els diferents departaments i 
actors que hi intervenen (seguint el model Barnahus, entre d’altres), per evitar la 
victimització secundària de l’infant i facilitar la seva recuperació.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Estudiar la inclusió de tots els infants i adolescents als programes específics 
de tractament d’abús sexual que existeixen actualment a Catalunya, mitjançant la 
gratuïtat progressiva dels diferents serveis.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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 l’aten-
ció en salut mental infantojuvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, els recursos assistencials a la xarxa de salut mental infantojuvenil 

són insuficients per a cobrir les necessitats dels nens i les seves famílies des del punt 
de vista sanitari i n’hi ha una gran inequitat al seu accés entre els territoris.

En l’àmbit educatiu, també manquen la formació al professorat i els suports psi-
copedagògics per tal que els nens amb algun tipus de problema de salut mental no 
vegin minvades les seves oportunitats acadèmiques. La coordinació entre ambdós 
nivells és també molt millorable.

És necessari invertir en incrementar els professionals dedicats a prevenir aquests 
problemes, en detectar-los precoçment i en intervenir tant des del punt de vista sa-
nitari, dins d’un model biopsicosocial, com en l’àmbit educatiu, tant als nens com 
donant suport a les seves famílies, així com garantint la coordinació entre els pro-
fessionals assistencials sanitaris i educatius.

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) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els usuaris 

d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garan-
tint l’equitat en l’accés als recursos.

2) Garantir l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantoju-
venil.

3) Implementar programes de prevenció i detecció precoç d’aquests problemes, 
especialment dins l’àmbit educatiu.

4) Implementar programes de formació per a tot el professorat que hagi de tre-
ballar amb nens i adolescents amb necessitats educatives especials, dins del model 
d’escola inclusiva, i dotar de professionals en l’àrea de la psicopedagogia i de la 
psicologia a les escoles, per tal que es pugui garantir que queden cobertes les ne-
cessitats educatives dels infants, amb independència de quin sigui el seu diagnòstic.

5) Revisar les dotacions de professionals, tant als Equips d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica (EAP), a les escoles i als Centres de Salut Mental In-
fantil i Juvenil (CSMIJ), i establir circuits per tal de millorar la coordinació entre 
els professionals de l’àmbit assistencial de la xarxa de salut mental infantojuvenil 
i els professionals de l’àmbit educatiu.

6) Presentar un Pla Integral, abans de tres mesos des de l’aprovació de la present 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment de totes aquestes 
mesures.
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7) Garantir la posada en marxa d’aquestes mesures mitjançant la dotació pressu-
postaria necessària per a la seva viabilitat.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30688 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30688)

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

1) Reforçar l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els usuaris 
d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garan-
tint l’equitat en l’accés als recursos.

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

2) Reforçar l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantoju-
venil.

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

3) Seguir implementant programes de prevenció i detecció precoç d’aquests pro-
blemes, especialment dins l’àmbit educatiu.

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

4) Mantenir programes de formació per a tot el professorat que hagi de treballar 
amb nens i adolescents amb necessitats educatives especials, dins del model d’escola 
inclusiva, i dotar de professionals en l’àrea de la psicopedagogia i de la psicologia a 
les escoles, per tal que es pugui garantir que queden cobertes les necessitats educa-
tives dels infants, amb independència de quin sigui el seu diagnòstic.

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

6) Donar el compliment corresponent de les mesures aprovades en aquesta pro-
posta de resolució.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7) Treballar per una dotació pressupostària adient per l’atenció a la salut mental.
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