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Sessió 8, dimarts, 16 de juliol de 2019

Comissió de la Infància

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la 
pobresa infantil. Tram. 357-00396/12. Comissió de la Infància. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per la Infància Mal-
tractada davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l’atenció a les perso-
nes que van patir abusos sexuals en la infància. Tram. 357-00539/12. Comissió de la 
Infància. Compareixença.

3. 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).

4. Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del trastorn de l’es-
pectre autista entre els infants. Tram. 250-00743/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 303, 20; esmenes: BOPC 347, 17).

5. Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància. Tram. 250-
00812/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 22); 
esmenes: BOPC 379, 12).

6. Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030. Tram. 250-00814/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 343, 24); esmenes: BOPC 379, 13).

7. Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància 
de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model 
Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d’abús sexual i llurs famílies. 
Tram. 356-00498/12. Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Montserrat 
Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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 directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les 
finalitats de les cases d’acollida. Tram. 356-00499/12. Rut Ribas i Martí, del Grup 
Parlamentari Republicà, Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn 
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre la guia de bones 
pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats. Tram. 
356-00503/12. Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’UNICEF Comitè Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte «Ciutats amigues de la in-
fància». Tram. 356-00507/12. Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.
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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 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 Ori-
entació Psicopedagògica (EAP), a les escoles i als Centres de Salut Mental Infan-
til 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 DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (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.



CDI 8
16 de juliol de 2019

5 Dossier

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del 
trastorn de l’espectre autista entre els infants
250-00743/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, 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 per a la visibi-
lització en l’entorn de la infància del Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

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) Prendre com a model experiències com la introducció en els programes infan-

tils dels mitjans de comunicació públics d’un personatge amb Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA), perquè els nens coneguin més bé aquests trastorns, els assimilin i els 
vegin amb normalitat.

2) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
nens i nenes afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputats, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39096, 39159 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 28.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39096, 39159)

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

1) Treballar els valors de respecte i la inclusió social en els programes infantils 
dels mitjans de comunicació públics d’un personatge amb Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA), perquè els nens coneguin més bé aquests trastorns, els assimilin i els 
vegin amb normalitat la diversitat.»

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

2) Seguir treballant en l’impuls del Pla d’Atenció Integral a les persones amb 
Trastorn d’espectre autista, així com en la millora del tractament pels nens i nenes 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies, junt amb el departament 
d’Educació, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb professionals 
experts dels serveis sanitaris, educatius i socials.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

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 so-
bre 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 va crear l’any 2006 per a contribuir al 

foment i al respecte dels drets reconeguts a la infància i vetllar per la garantia i el 
compliment d’aquests drets. Entre les seves funcions estan la promoció de l’adopció 
de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets 
reconeguts als infants i adolescents; la promoció d’estudis sobre les necessitats, les 
condicions de vida i l’adequació de l’ordenament jurídic dels infants i adolescents; 
l’elaboració i formulació de propostes d’actuacions als organismes competents de la 
Generalitat en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juve-
nil; i l’assessorament el Govern en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

El Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància de-
termina el funcionament de l’Observatori que s’estructura en un ple, que es reuneix, 
com a mínim, dues vegades a l’any en convocatòria ordinària, la comissió perma-
nent, que es reuneix cada dos mesos i les comissions de treball i/o grups de treball 
per a temes específics que es reuneixen sempre que sigui necessari.

Però, en resposta a una pregunta parlamentària sobre el nombre de reunions del 
plenari, la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018, el Conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va informar que la darrera reunió del plenari de l’Ob-
servatori va tenir lloc el dia 15 de juny de 2017. A més, la darrera memòria disponi-
ble de l’Observatori és de l’any 2014.

La situació de la infància es troba entre els principals reptes per a Catalunya. 
Mentre que la pobresa infantil ha pujat fins a una taxa de 28,5%, el sistema de pro-
tecció social a Catalunya mostra cada vegada menys capacitat per fer front als nous 
reptes. El model d’atenció a la infància, com ha reconegut el propi Govern neces-
sita una reforma en profunditat. No només per fer front a qüestions com l’abordat-
ge dels abusos sexuals o el sistema de protecció a la infància que ha estat posat en 
qüestió en els darrers anys, sinó també per l’arribada massiva de menors estrangers 
no acompanyats està provocant situacions d’indefensió i vulneració dels drets de la 
infància.

Per això es fa necessari que els òrgans que vetllen pels drets dels infants i dels 
adolescents funcionin, s’actualitzin i es revisin per donar resposta eficaç a la millora 
de la situació de la infància.

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: 
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1. Convocar, de manera urgent, el plenari de l’Observatori dels Drets de la In-
fància.

2. Presentar, davant la Comissió de la Infància en el termini de tres mesos, la 
memòria de l’Observatori dels Drets de la Infància sobre les activitats portades a 
terme des de l’any 2014.

3. Actualitzar la composició dels grups de treball per crear, en aquells casos que 
sigui necessari, nous grups que treballin en el assessoraments de les institucions en 
els nous reptes que tenen relació amb la infància a Catalunya

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41796 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ  (REG. 41796)

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

1. Convocar, el més aviat possible, el plenari de l’Observatori dels Drets de la 
Infància.

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

2. Presentar, davant la Comissió de la Infància abans que finalitzi l’any 2019, la 
memòria de l’Observatori dels Drets de la Infància sobre les activitats portades a 
terme des de l’any 2014.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

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 so-
bre l’Agenda 2030, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el marc aprovat per l’As-

semblea General de les Nacions Unides per definir una agenda mundial equitativa i 
sostenible en temes socials, econòmics i ambientals que contribueixi a fer realitat els 
drets humans per a tothom, amb especial èmfasi en els drets de la infància.

Unicef, en el seu informe «L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya», tras-
llada una sèrie d’objectius que haurien de ser prioritat per eradicar els principals 
problemes que afecten a la infància i l’adolescència a Catalunya com les altes taxes 
de pobresa infantil que es situen en nivells del 28,5%, garantir una vida sana, una 
educació inclusiva i de qualitat i també protegir de tots els infants i adolescents de 
la violència.

L’informe posa de manifest com la pobresa s’ha aguditzat en els últims anys 
de crisi i com seguim sense comptar amb un sistema de prestacions que combati 
aquesta situació i el fet que la presència de fills i filles a una família sigui un factor 
d’empobriment.

L’informe també posa en relleu la necessitat de comptar amb major coneixement 
de dades sobre la infància que permetin desplegar polítiques que es basin en evi-
dències i recomana una adequació de les polítiques i normatives a l’agenda 2030.

Els infants són un dels col·lectius més vulnerables davant la pobresa. Per poder 
lluitar contra aquesta pobresa i contra la vulnerabilitat és necessari poder accedir a 
uns serveis i ingressos bàsics i a uns sistemes de protecció social adequats. S’ha de 
remarcar que la pobresa i la privació durant la infància condicionen el futur de es 
persones, ja que quantes menys oportunitats té un infant, més dificultats tindrà per 
desenvolupar el seu potencial.

Les administracions públiques ha de portar a terme unes polítiques eficaces per 
lluitar contra la pobresa i la privació durant la infància. És per aquest motiu que cal 
fer un anàlisi exhaustiu de la situació de la infància a Catalunya, amb indicadors i 
dades que permetin fer un seguiment eficaç de les polítiques portades a terme i fer un 
anàlisi dels reptes de les administracions públiques per combatre la pobresa infantil.

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. Establir un mecanisme de coordinació interdepartamental per a l’Agenda 2030 

a Catalunya, que garanteixi la seva implementació a tots els nivells.
2. Revisar i adequar, en el termini de sis mesos, les polítiques i les normatives en 

relació a l’agenda 2030, concretant els objectius a prioritzar i destinant els recursos 
per fer-los realitat. Entre aquests objectius haurien d’estar: 
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a. L’elaboració d’un informe periòdic sobre els avenços en el compliment de 
l’agenda 2030 i el rendiment de comptes davant dels diferents actors socials amb els 
mecanismes que s’estableixin.

b. L’elaboració d’un diagnòstic afinat del que representa ser un infant pobre a Ca-
talunya per poder abordar les polítiques necessàries per lluitar contra aquesta xacra.

3. Informar, anul·lament, a la Comissió de la Infància sobre el avenços relatius a 
l’Agenda 2030, amb les mesures portades a terme per a la seva promoció i supervisió.

4. Publicar, trimestralment, les dades sobre la situació de la infància a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41797 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ  (REG. 41797)

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

1. Reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental per a l’Agenda 
2030 existents –la Comissió Interdepartamental del Pla Nacional per a la Imple-
mentació de l’Agenda 2030 a Catalunya i la comissió tècnica que la integra– a fi i 
efecte d’impulsar l’assoliment dels ODS a Catalunya.

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

2. Impulsar la integració dels ODS en el marc normatiu i de planificació, i ga-
rantir la revisió i actualització periòdica del Pla Nacional per a la Implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya.

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

El 2.a passa a ser 2 bis
2 bis. Informar periòdicament i rendir comptes sobre els avenços en el compli-

ment de l’agenda 2030, donant compliment entre d’altres, a la Moció 20/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, 
aprovada el 9 de novembre de 2018.

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

El 2.b passa a ser 2 ter
2 ter. Elaborar un diagnòstic afinat del que representa ser un infant pobre a Ca-

talunya per poder abordar les polítiques necessàries per lluitar contra aquesta xacra.

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

4. Publicar, anualment, les dades sobre la situació de la infància a Catalunya.
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