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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, bona tarda. Començarem la
sessió d’avui horabaixa i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramón substitueix Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 12773/17, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al
diàleg, la fraternitat i la convivència amb el poble de
Catalunya.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la proposició no de llei 12996/2017. Respecte de la
proposició no de llei RGE núm. 12773/17, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, pel diàleg, la fraternitat i la
convivència amb el poble de Catalunya, s’ha presentat per part
del grup proposant l’escrit RGE núm. 14182/17, mitjançant el
qual sol·licita la retirada de la iniciativa. En conseqüència
aquesta no serà objecte de debat i votació.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12996/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa
a actuacions en relació amb la infància i l’adolescència.

Passam idò al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12996/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, el Grup
Parlamentari Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES i Grup Mixt, relativa a actuacions en relació a la
infància i l’adolescència.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Sandra Fernández, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Ya que soy la primera en
intervenir, intentaré contextualizar la propuesta que
presentamos en este caso todos los grupos parlamentarios
conjuntamente. En el año 2013 se firma el pacto balear por la
infancia por parte de los grupos parlamentarios que en aquel
momento tenían representación en el Parlament. En el año
2015, después de las elecciones, también ratifican este pacto
todos los nuevos grupos que se incorporan con representación
en el Parlament de las Illes Balears. Y a raíz de ahí, ya desde
sus inicios este pacto, una de las ramas que tiene es la creación
de una comisión de seguimiento dentro del Parlamento y una de
las funciones de la comisión de seguimiento, pues es ir, aparte
de evidentemente revisar el cumplimiento de los acuerdos del
pacto, ir proponiendo mejoras en el mismo.

A raíz de todo esto, se decide realizar unas jornadas que
tuvieron el título Los informes de impacto en la infancia,
revisión de la normativa balear, ya que se consideraba muy
importante comenzar a estudiar la necesidad de que todas las
normativas incorporasen un informe de impacto en la infancia,
es decir, cómo las diferentes leyes, o normativas que
aprobamos tanto en el Parlament, como otras normativas de
desarrollo reglamentario, pueden incidir en la vida de la
infancia y evidentemente esto se tiene que recoger de alguna
manera. 

Y también, teniendo en cuenta que la Ley de infancia de las
Islas Baleares era del año 2006, y que recientemente en el año
2015 se ha aprobado una Ley de infancia a nivel estatal, se
consideraba muy importante revisar la normativa actual,
adaptarla a la normativa estatal y evidentemente también a las
nuevas necesidades que desde el año 2006 evidentemente se
han ido produciendo en nuestra comunidad autónoma.

A raíz de eso se realizan estas jornadas y en ellas salen una
serie de conclusiones, estas conclusiones son las que aquí están
recogidas en 8 puntos, de los que destacaríamos, yo creo que
todos los grupos estarán de acuerdo precisamente esa necesidad
de incorporar los informes del impacto en la infancia y en la
adolescencia, en cualquier ley que se pueda remitir en este
Parlamento y también una serie de mejoras y de cambios
normativos que com antes decía se hace necesario.

Por mi parte no entraré en hablar de los puntos y que los
próximos grupos si quieren hacer incidencia en alguno de ellos.
Simplemente decir que volvemos a constatar el compromiso
que tenemos todos los grupos parlamentarios en trabajar con el
máximo consenso en un tema tan delicado como es la infancia
y la adolescencia, y un ejemplo de ello es precisamente que no
solamente el pacto continua con su validez, sino que además lo
estamos desarrollando y ésta es la primera PNL conjunta que
presentamos en materia de infancia en este Parlament y estoy
convencida de que no será la última.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar la
benvinguda a la Presidenta d’UNICEF i al director de l’Oficina
de Defensa dels Drets dels Menors, que formen part de la
comissió del pacte per la infància, juntament amb tots els grups
parlamentaris que hi som i que de qualque manera aquesta
iniciativa és una iniciativa conjunta, no sols dels grups
parlamentaris que som els que expressam i duim a terme
aquesta proposició no de llei, sinó també de la tasca i de
l’impuls d’aquestes dues entitats. Per tant, és fruit del treball de
tots i crec que s’ha de reconèixer d’aquesta manera.

Sembla que la infància en aquests moments de riquesa, on
la nostra comunitat és una de les comunitats que més genera
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economia, que més genera volum de negoci, sembla que la
infància no hauria de tenir cap tipus de problema en relació a
la pobresa. I el que veiem és que mentre es dispara precisament
aquesta riquesa, que és una riquesa sectorial, que és una riquesa
que va a nodrir les persones més fortes econòmicament,
l’empresariat més potent és el que està recollint els beneficis
precisament de tota l’activitat econòmica, el que veiem, d’una
part, és que es dispara això, però també la pobresa es cronifica,
no podem sortir del 21% de pobresa, no podem baixar d’aquest
21%, tot i viure en una situació de riquesa, en una situació que
Balears es presenta com un dels motors de l’economia a
Espanya.

Per tant, són dues fotografies que allò que signifiquen és
que hi ha una escletxa i dins aquesta escletxa la infància és un
dels col·lectius que pateix més aquesta situació de privació, de
no poder assolir el pagament de les necessitats materials més
bàsiques, que veuen que les seves famílies, tot i tenir una feina,
tot i tenir un treball, no poden fer front a una sèrie de despeses,
com poden ser tal vegada, anar-se’n de vacances, poder accedir
a menjades equilibrades, no poder fer front al pagament d’un
lloguer, d’una hipoteca. I aquesta és la situació, ho deia EAPN
i ho ha dit també UNICEF, en aquest moment hi ha més de
200.000 persones que pateixen privacions materials en aquesta
comunitat, una comunitat que és rica.

Per tant, crec que la tasca de donar suport a aquest
col·lectiu des del Parlament, amb iniciatives que de qualque
manera focalitzin aquesta situació i que proposin actuacions al
Govern per actuar contra la pobresa infantil, perquè jo crec que
a Balears bàsicament el que hem de centrar és que hi ha nins
que viuen en pobresa. És vera que no podem parlar d’una
desigualtat en altres aspectes cronificada, perquè no es
produeix, però aquí el tema econòmic és un tema que de
qualque manera deixa en situació de desigualtat als infants.

Aquesta proposició no de llei és fruit, com ja ha dit la
portaveu del Partit Popular, d’un treball de la comissió
d’infància, d’un treball que es realitza dins un àmbit de
protecció..., d’actuar per protegir precisament i impulsar
iniciatives de protecció a la infància i un dels temes que
nosaltres vàrem posar damunt la taula, precisament per avançar,
era el tema que es va debatre dins la jornada, els informes
d’impacte en la infància. Nosaltres pensam que el Govern ha
d’acompanyar totes aquelles iniciatives que dugui a terme d’un
informe d’impacte d’infància, com per exemple la Llei
d’habitatge, qualsevol tipus de llei, qualsevol tipus de decret,
qualsevol tipus d’acció dins el Govern i dins qualsevol
institució afecta positiva o negativament a la infància, i això ha
d’estar recollit dins tots els expedients que generi l’acció de
govern.

Va ser molt interessant la participació d’un ponent que ara
no en record el nom però que va venir a explicar que s’havia
elaborat una guia metodològica precisament per elaborar
aquests informes. Nosaltres ho duim com a punt número 1 i
recomanam que el Govern tengui en compte precisament
aquesta guia perquè aquesta guia delimita una sèrie d’ítems que
ajuden molt bé a situar el tema de l’acció de govern com
repercuteix a la infància. Per tant aquesta és una recomanació
que consider interessant i que crec que el Govern hauria de
tenir en compte a l’hora d’acompanyar i d’elaborar aquests

informes. També la transposició de la normativa estatal a la
normativa autonòmica és un tema que es va debatre i es va
tractar. En uns moments de canvis legislatius crec que Balears
ha de transposar tota aquesta normativa que de qualque manera
ha anat avançant també en la protecció i la defensa dels drets de
la infància i l’adolescència. 

Per tant nosaltres estam molt satisfets de poder dur aquesta
proposició no de llei conjuntament amb els altres grups
parlamentaris. Pensam que és un avanç i pensam que hem de
continuar fent feina per millorar la vida dels infants de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, la preocupació per les persones
menors d’edat és sorprenentment recent. Té les seves arrels en
la consideració social del benestar dels més petits a mitjans del
segle XIX, quan les autoritats sanitàries van posar el focus en
els maltractaments físics i en l’explotació laboral infantil,
assegurant que danyava el seu desenvolupament. Des
d’aleshores ha anat evolucionant cap a les definicions actuals,
basades en les necessitats i, principalment, en els seus drets.
Segons l’OMS, el 2012 el creixement i el desenvolupament
saludable dels nens i les nenes ha de ser una prioritat per a totes
les societats, i la Convenció sobre els drets de l’infant obliga
els estats signants a garantir el desenvolupament de les
persones menors d’edat en un entorn segur i lliure de violència.
És, doncs, un imperatiu legal que els poders públics assegurin
la seva protecció i cura arbitrant les mesures necessàries perquè
les persones al càrrec de les quals es troben les protegeixin i
promoguin l’exercici dels seus drets. Es tracta d’un compromís
ètic que la societat ha contret amb els seus membres més febles.

Per tal de millorar els instruments de protecció jurídica de
la infància i l’adolescència i construir una referència per a les
comunitats autònomes en el desenvolupament de la seva
respectiva legislació en la matèria, es porta a terme una
profunda reforma, com ja han comentat les meves companyes,
una reforma que està integrada per dues normes: la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i
l’adolescència; i la Llei Orgànica 8/2015, que introdueix els
canvis necessaris en aquells àmbits considerats com a matèria
orgànica al incidir en els drets fonamentals i les llibertats
públiques reconegudes en els articles 14, 15, 16, 17 i 24
d’aquesta llei. Les modificacions més importants afecten la Llei
Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor; el Codi
Civil, la Llei d’adopció internacional, la Llei d’enjudiciament
civil 2000, però un total de 21 normes queden afectades per la
reforma.

Crec que aquesta iniciativa recull les conclusions que es van
fer a les jornades amb la pretensió de continuar col·laborant per
avançar. Reconeix també la gran labor que fan UNICEF,
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comitè balear, i l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
com a impulsors i vetlladors dels compromisos mitjançant
aquest pacte balear per a la infància, i agraïm el seu esforç, i
confiem que puguem continuar col·laborant per avançar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. David Abril, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda a totes i a tots. M’estrén en aquesta comissió en
substitució de la companya Margalida Capellà, que saben que
fa uns dies que ha deixat de ser diputada d’aquest parlament, i
és un plaer fer-ho en aquesta comissió i en aquestes
circumstàncies particulars d’haver de defensar una proposició
no de llei que és el més unitària que podria ser, i no enmig
d’una discussió d’aquestes habituals que solem tenir entre
nosaltres. Per tant primer de tot, en nom del meu grup
parlamentari, vull celebrar aquest caràcter unitari i aquest
consens que desperta aquest pacte, que ja ho va ser quan es va
signar el 2013.

El marc en el qual crec que s’inscriuen tant el pacte com
aquesta proposició no de llei, que no deixa de ser una derivació
d’aquell pacte, són els Drets Humans, són els drets de la
infància, i crec que d’alguna manera haurien de ser també a
l’agenda d’objectius de desenvolupament sostenible de Nacions
Unides per al 2030 en tot allò que respecta a la infància, no
només com a objecte de polítiques sinó també com a actor de
les seves pròpies vides i d’un model de desenvolupament que
convendria que canviàssim si volem realment garantir els drets
de la infància.

Pens sincerament que el pacte hauria de servir per assegurar
aquests objectius de desenvolupament o aquesta agenda
d’objectius 2030, particularment en tot allò que afecta el
benestar infantil, i això vol dir, primer de tot, lluitar o canviar
el lloc que ocupen els infants, els nins i les nines, a les
estadístiques de pobresa, i vull recordar que Espanya és el sisè
país de l’OCDE en desigualtat infantil i el quart de la Unió
Europea, i això és molt trist, estar en aquest rànquing, per tant
ens queda molta feina a fer; en temes educatius, i està clar que
aquí no basta només millorar inversions en educació, que és
allà on passen els nins, a part de les seves famílies, l’escola, la
major part del seu temps i on aprenen a ser ciutadans i
ciutadanes, sinó també s’ha de recordar que en termes de fracàs
escolar, que no deixa de ser... i no vull que sigui només un
recurs retòric, un fracàs social de totes i tots, també hi ha molta
feina a fer, i a la nostra comunitat en particular.

I, finalment, en tot allò que té a veure amb salut, seguretat,
vulnerabilitat, i aquí també malauradament, a la nostra
comunitat, tenim rècords deplorables, com és el consum de
drogues entre menors. O aquesta precarietat en la qual ja
malauradament viuen moltíssimes, milers de famílies a la nostra
comunitat, i que s’acaba traslladant als infants no només en
l’esfera material sinó també en l’esfera personal de construcció

de les seves vides en relació amb un horitzó de futur que genera
moltíssimes frustracions.

Per tant, i ja que m’han permès fer aquesta panoràmica
general, està clar que ens queda molta feina a fer. De les
propostes de la proposició no de llei evidentment no m’aturaré
una per una; n’hi ha una que se sobreentén que com a
Parlament és aquesta obligació, aquest deure que tenim,
aquesta funció d’adaptar i d’elaborar les normes que facin falta
per fer possibles aquestes polítiques, però sí que en destacaria
sobretot dues que consider especialment importants: una que és
la coordinació entre institucions, perquè totes les
administracions tenen nivells de responsabilitat respecte de les
polítiques públiques en matèria d’infància; i, la segona, que
aquesta no és explícita a cap dels vuits punts de la proposició
no de llei però estic segur que tant els impulsors del pacte com
tots els grups parlamentaris que signam aquesta proposta també
hi estaríem d’acord, és que els compromisos que d’alguna
manera subscrivim haurien de ser vinculants, i hauríem de
cercar els mecanismes de control per assegurar que
efectivament es van complint.

I res més a afegir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que tota
l’atenció que prestem des dels poders públics a la infància, tots
els recursos que hi destinem, al final són un estalvi, perquè un
euro ben gastat en infància són molts milers d’euros estalviats
després en altres polítiques de correcció de les desigualtats, i
això ho diem molt en educació i és evident que en aquest cas és
el mateix i, per tant, aquesta obligació que tenim de garantir
unes condicions no només materials sinó també vitals en
general és un imperatiu d’una bona política o d’una política
responsable.

El camí que ens ha portat fins aquesta proposició no de llei,
doncs, que ja se n’ha explicat el context, és fruit del treball
conjunt amb UNICEF també i amb l’Oficina de Defensa del
Menor i, per tant, no, no... no cal incidir-hi més.

Però jo sí que voldria fer una reflexió sobre el programa
que encomanam al Govern perquè de fet aquesta proposició no
de llei encomana al Govern un programa d’actuació molt
extens, és a dir, molt extens i que abraça diferents esferes
d’activitat. Hi ha els tres primers punts que fan referència a tot
el tema normatiu i que per tant, doncs, li passam la pilota al
Govern en el sentit que l’encomanam fer tot els passos
necessaris per fer les adaptacions legislatives i perquè la
legislació balear estigui a l’alçada que els temps imposen, i
després tota una sèrie de mesures: la clarificació de
competències entre les diferents administracions, la
incorporació de la perspectiva d’infants en els pressuposts, la
coordinació de totes les polítiques per arribar a tots els àmbits
d’intervenció, el registre de les estadístiques unificat i també la
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unificació de criteris per avaluar d’una forma uniforme l’interès
superior del menor. 

Totes aquestes encomanes que fem al Govern i que és
important que les facem totes al nostre govern, que moltes
vegades ja saben que jo critic que instem a fer coses al Govern
de l’Estat, en aquest cas instam el nostre govern, crec que
hauríem d’assegurar-nos que es va iniciant de la forma que toca
perquè, tal com dic, són coses que són senzilles de dir, però a
vegades són més difícils de fer el seguiment precisament
perquè implica coordinació amb diverses administracions,
diferents nivells d’intervenció, no són activitats que es puguin
resoldre fent una ordre de la consellera sinó que és un treball
d’arromangar-se i de coordinar-se amb les altres institucions.

Per això, propòs, crec que seria oportú, planificar i
comunicar a la conselleria, doncs, que estaria bé que d’aquí uns
mesos pogués haver-hi una compareixença de la consellera
perquè almenys ens digués tota aquesta feina que li encomanam
en quins terminis i com pensen desplegar-ho. Pens que no
podem permetre que després de tot el treball fet i que haguem
arribat a la conclusió, conjuntament amb el sector, que aquestes
són les mesures que es poden impulsar, seria una llàstima que
no en féssim el seguiment per assegurar-nos que es despleguen
totes i cadascuna d’aquestes mesures en la mesura de les
possibilitats. És a dir, jo també entenc que a vegades
encomanar moltes coses al Govern pot ser contraproduent
perquè, perquè... perquè els recursos són els que són. Però sí
crec que després d’haver fet aquesta feina de definir quines són
les prioritats que considerem que, a més em sembla que totes
elles són factibles, no?, entren dintre d’un àmbit de plausibilitat
i que per tant és pot tirar endavant, doncs, que valdria la pena
fer arribar al Govern el missatge que farem un seguiment i que
voldríem saber amb quins calendaris i amb quins nivells de
prioritat pensa dur a terme totes aquestes actuacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Jo també
voldria donar la benvinguda als companys i a les companyes
d’UNICEF i de l’Oficina de Defensa del Menor perquè formen
part d’aquest pacte i també donar-los les gràcies perquè sempre
hi són i ajuden en la coordinació interna i de treball de les
diferents reunions, i jo crec que això és molt important. 

Aquest pacte que es va signar era una passa dins
l’acceptació institucional i política de la importància de la
infància i l’adolescència i es posava de manifest a través
d’aquest i crec que les passes que s’han fet i les actuacions que
s’han dut endavant són molt importants i es reflecteixen, per
exemple, en aquestes jornades que hi va haver on es va veure
la realitat i les necessitats que hi havia per part dels infants i els
adolescents. 

De les conclusions que es varen extreure ha arribat aquesta
proposició no de llei on jo destacaria la importància de
l’adaptació a la legislació. Altres companys ja han explicat el
bàsic que és poder adaptar-te a les diferents legislacions
existents d’altres estaments, la clarificació de competències i
una millor coordinació per part de les diferents administracions
que, també com s’ha dit, totes formen part del dia a dia de la
infància i l’adolescència, totes les administracions tenen
responsabilitats i, per tant, és bàsica la seva coordinació. 

A Balears en tema d’infància i adolescència hi ha hagut una
manca de registres per l’estadística i també demanam que es
millorin aquests registres, amb un registre únic per poder
facilitar la tasca prèvia i de seguiment de l’infant i l’adolescent,
que creiem que és bàsic perquè hi hagi aquesta coordinació de
la qual també hem parlat i que hi hagi un benestar per a l’infant.
També jo destacaria el criteri homogeni a l’hora d’avaluar, de
l’avaluació de l’interès del menor. 

Així com ha dit el Sr. Castells, avui matí a una reunió prèvia
ja hem dit que una vegada aprovada aquesta proposició no de
llei seria interessant que en uns mesos, en sis mesos que en
teoria el Govern ha de posar en marxa les propostes que li fem,
demanar una compareixença per veure quines passes s’han fet
del que avui els instam i veure com es troba. 

I també crec que estam d’enhorabona, perquè prèviament la
presidenta d’UNICEF ens ha dit que serà la primera comunitat
on es tira endavant una proposició no de llei d’aquestes
característiques on tots els grups parlamentaris, que això crec
que és bàsic, hi estam d’acord i miram aquesta defensa i
aquesta importància pel futur d’aquests infants.

Vull dir també que és important que no sigui només aquesta
jornada que vàrem fer, sinó que hi hagi properes jornades
específiques en temes que puguin ajudar l’administració a tirar
endavant polítiques que ajudin a infants i a adolescents, i
sobretot els infants que moltes vegades els diem què han de fer,
però ells mai no ho poden decidir. Per tant, és molt important
que facem feina devora d’ells i estiguem amb ells.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Sra. Xelo Huertas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom. Bé, jo no puc
més que congratular-me que tots els diputats i diputades ens
haguem pogut posar d’acord amb aquesta proposició no de llei
perquè això deixa palesa la importància que té per a tots
nosaltres la infància. 

Crec que el camí l’ha marcat el pacte signat el 2013 i
reeditat el 2015, ara cal seguir-lo, que és el més difícil. 

És tant el consens que fins i tot amb els punts que destacam
crec que tots estam destacant els mateixos punts. Crec que tots

 



514 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 40 / 2 de novembre de 2017 

els punts són importants i tenen una capital importància i que
s’ha de fer feina en ells al màxim. Però bé, també vull destacar,
primerament, que s’hauria de fer la definició operacional del bé
superior del menor, més que res per ajudar sobretot als
professionals i a l’administració a tenir criteris unificats per a
la seva interpretació.

Després, la part de registre únic d’estadístiques i la revisió
del compliment de mesures em sembla molt, molt adient
perquè, de moment, la informació tant qualitativa com
quantitativa respecte de la infància i de l’adolescència de la
nostra comunitat és més aviat escassa i crec que aquest punt pot
ajudar molt a millorar-la.

En darrer lloc, la clàusula de coordinació em sembla
imprescindible així com la necessitat d’incorporar tots els
canvis, mesures, principis, terminis procedimentals i plans
individuals d’intervencions. 

Bé, jo, com que ja hem parlat molt no em vull estendre més,
només li don la benvinguda a la PNL i al consens per demanar-
la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabam el debat i atesa la unanimitat que té aquesta
iniciativa la podem aprovar per assentiment. En conseqüència
queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE núm.
12996/17, relativa a actuacions amb relació a la infància i
adolescència. 

També voldria donar la benvinguda i agrair tota aquesta
immensa feina que es fa per part d’UNICEF, als membres
d’UNICEF, i de l’Oficina de Drets del Menor i crec que el fet
que aquesta iniciativa hagi estat aprovada amb tant de suport
ens ha d’encoratjar que no sigui la darrera. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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