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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
DECRET 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància. (Pàg. 21262)

DECRET
129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància.
La Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, i de
modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l'adopció, va fixar un sistema general català d'assistència de la
infància i l'adolescència i de protecció dels seus drets en l'àmbit competencial i
territorial de Catalunya, de conformitat amb els tractats, els acords i les resolucions
internacionals, en especial la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
l'infant de 20 de novembre de 1989, i també amb diverses resolucions adoptades pel
Parlament de Catalunya, en concret la Resolució III/1994, sobre els drets de la infància.
Així mateix, aquesta Llei 8/1995 disposa que els poders públics han de garantir el
respecte dels drets de l'infant i de l'adolescent i han d'adequar les seves actuacions a
aquesta Llei i a la normativa internacional sobre aquesta matèria.
D'acord amb això, el Govern de la Generalitat considera necessari que hi hagi un òrgan
assessor i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la
infància a Catalunya, en el que hi participin entitats públiques i privades i experts en
l'àmbit de la infància i l'adolescència, que sigui un instrument específic que contribueixi
de manera eficaç a la divulgació d'aquests drets i que fomenti i garanteixi el seu
respecte. Per aquest motiu és voluntat del Govern reconvertir l'actual Observatori de la
Infància i l'Adolescència, creat pel Decret 369/2000, de 21 de novembre, i reconegut
com a òrgan assessor i consultiu en matèria de suport a les unitats familiars per l'art.
46.3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, en l'Observatori dels
Drets de la Infància.
En virtut de tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat, a proposta de la Consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1
Observatori dels Drets de la Infància
1.1 L'Observatori de la Infància i l'Adolescència, creat pel Decret 369/2000, de 21
novembre, passa a denominar-se Observatori dels Drets de la Infància.

1.2 L'Observatori dels Drets de la Infància està adscrit al Departament de Benestar i
Família mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1.3 El Departament de Benestar i Família dotarà l'Observatori dels Drets de la Infància
dels mitjans personals i materials necessaris per al compliment de la seva missió.
1.4 La seu administrativa de l'Observatori dels Drets de la Infància és la de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Article 2
Objecte
2.1 L'Observatori dels Drets de la Infància és l'òrgan col·legiat assessor i consultiu de
l'Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a Catalunya,
mitjançant la participació d'entitats publiques i privades que treballen en el camp de la
infància i l'adolescència i d'experts en la matèria.
2.2 Aquest Observatori té com a missió contribuir al foment i respecte dels drets
reconeguts als infants per l'ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i
vetllar perquè l'exercici d'aquests drets es garanteixin.
Article 3
Composició
3.1 La presidència l'exerceix la persona titular del Departament de Benestar i Família.
3.2 La vicepresidència primera l'exerceix la persona titular de la Secretaria de Famílies
i Infància.
3.3 La vicepresidència segona l'exerceix la persona titular de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
3.4 En són vocals les persones següents:
a) Una persona designada i en representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
b) Una persona en representació dels organismes, departaments i unitats directives
següents, designada per la persona titular de l'òrgan respectiu:
3.4.b.1) Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció
3.4.b.2) Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
3.4.b.3) Institut Català de les Dones.
3.4.b.4) Secretaria de la Joventut.
3.4.b.5) Departament d'Educació.

3.4.b.6) Departament de Justícia.
3.4.b.7) Departament de Salut.
3.4.b.8) Departament de Treball i Indústria .
3.4.b.9) Departament de Relacions Institucionals i Participació.
3.4.b.10) Secretaria per a la Immigració.
c) Una persona designada i en representació de cada una de les entitats següents:.
3.4.c.1) Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
3.4.c.2) Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
3.4.c.3) Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
3.4.c.4) Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.
3.4.c.5) Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.
3.4.c.6) Societat Catalana de Pediatria.
d) Dues persones designades i en representació de dues associacions de mares i pares
d'alumnes, escollides d'entre les que formen part del Consell Escolar de Catalunya, per
la persona titular del Departament de Benestar i Família.
e) Fins a deu persones en representació d'entitats privades, l'actuació social de les quals
estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de la infància.
Aquestes entitats són designades per la persona titular del Departament de Benestar i
Família.
f) Fins a un màxim de 14 persones expertes en l'àmbit de la infància, designades per la
persona titular del departament de Benestar i Família
Article 4
Secretaria
La persona encarregada de la secretaria de l'Observatori dels Drets de la Infància la
designarà la persona titular del Departament de Benestar i Família d'entre el personal
adscrit a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Article 5
Funcions
Per al compliment de les seves finalitats, l'Observatori dels Drets de la Infància té les
funcions següents:

a) Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de
divulgació i de reconeixement dels drets reconeguts a la infància per la Convenció de
les Nacions Unides sobre els drets de l'infant de 20 de desembre de 1989, i per la Llei
8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, i de modificació
de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, de conformitat amb el que disposen l'article 42
de la Convenció esmentada, l'article 15 de la Llei 8/1995, també esmentada, i la
Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, del Parlament de Catalunya, sobre els drets de
la infància.
b) Assessorar als Departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de drets
de la infància.
c) Promoure actuacions adreçades a afavorir el respecte dels drets de la infància i la
defensa de la infància en situació d'especial vulnerabilitat i emetre recomanacions en
aquest sentit.
d) Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de la infància i
proposar l'adopció de noves regulacions o la modificació de les existents.
e) Formular propostes d'actuacions a l'organisme competent de la Generalitat en matèria
de protecció de menors en relació amb les actuacions adreçades a l'atenció de la
infància.
f) Aquelles altres que li encomani la persona titular del departament al que està adscrit.
Article 6
Funcionament
6.1 L'Observatori dels Drets de la Infància pot actuar en ple i en comissió permanent.
6.2 El ple és l'òrgan superior integrat per totes les persones que formen l'Observatori,
d'acord amb la composició establerta a l'article 3. El ple es reuneix, com a mínim, dues
vegades a l'any en convocatòria ordinària i en convocatòries extraordinàries tantes
vegades com ho sol·liciti una tercera part de les persones que en formen part o quan la
presidència de l'Observatori dels Drets de la Infància ho consideri necessari.
6.3 La comissió permanent és l'òrgan encarregat d'executar les decisions del ple i
coordinar les reunions i tasques dels grups de treball esmentats en l'apartat 6.4 d'aquest
article. La comissió permanent està presidida per la persona titular de la vicepresidència
primera de l'Observatori dels Drets de la Infància i està integrada per la persona titular
de la vicepresidència segona i vuit vocals del ple, escollits per majoria absoluta de les
persones que hi formen part, i renovable cada dos anys des de la seva designació.
6.4 El ple i la comissió permanent poden acordar la creació de grups de treball per a
l'estudi de qüestions concretes relacionades amb les funcions a desenvolupar i designar
els membres de l'Observatori que hi hagin de formar part.
6.5 La secretària i els vocals de l'Observatori dels Drets de la Infància els nomena la
persona titular del Departament de Benestar i Família a proposta, si s'escau, de les

entitats i òrgans respectius. Cada dos anys es revisarà la composició i es podran renovar
tots o alguns dels nomenaments fets.
Article 7
Règim jurídic
7.1 L'Observatori dels Drets de la Infància es regeix pel que disposa aquest decret, i en
tot que aquest no regula, pel que disposa la legislació vigent aplicable als òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i pel seu reglament de
funcionament intern aprovat pel ple.
7.2 En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la presidència, aquesta
és substituïda per la persona titular de la vicepresidència primera, i aquesta, en els
mateixos supòsits, és substituïda per la persona titular de la vicepresidència segona.
Disposició addicional
Els membres de l'Observatori dels Drets de la Infància, així com les persones expertes
que li donin suport, que no siguin personal al servei de les Administracions Públiques,
podran percebre les indemnitzacions i els drets d'assistència previstos per la normativa
vigent per assistència a les sessions que es convoquin, d'acord amb la categoria que el
Govern de la Generalitat tingui determinada.
Disposició derogatòria
Es deroguen els decrets 369/2000, de 21 de novembre, de l'Observatori de la Infància i
l'Adolescència i 245/2002, de 8 d'octubre, de modificació de l'anterior.
Disposicions finals
.1 La persona titular del departament de Benestar i Família realitzarà els actes
necessaris per a l'execució d'aquest Decret.
.2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 9 de maig de 2006
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família
(06.118.181)

88840

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5272 – 4.12.2008

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
DECRET
234/2008, de 2 de desembre, de modiicació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de
l’Observatori dels Drets de la Infància.
L’Observatori dels Drets de la Infància està regulat pel Decret 129/2006, de 9 de
maig, com a òrgan col·legiat assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat
en matèria dels drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d’entitats
públiques i privades que treballen en el camp de la infància i l’adolescència i de
persones expertes en la matèria.
La modiicació del Decret esmentat consisteix, d’una banda, en l’ampliació del
nombre de vocalies de la comissió permanent de l’Observator i del Ple, en aquest
cas tant per part de l’Administració de la Generalitat com amb la incorporació del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosoia i Lletres i Ciències de Catalunya i del
Consell Nacional de Dones de Catalunya; i d’altra banda, en l’adequació de l’estructura i de les denominacions dels òrgans que el componen a l’actual organització
dels departaments de la Generalitat i a la vigent estructura del Departament d’Acció
Social i Ciutadania, conigurades pels decrets 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat i 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració
parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
En virtut del que s’ha exposat, de conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat, a proposta de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:
Article 1
Les referències que es contenen al Decret 129/2006, de 9 de maig de l’Observatori dels Drets de la Infància al Departament de Benestar i Família i a la Direcció
General d’Infància i Adolescència s’han de tenir per fetes al departament competent
en matèria d’infància.
Article 2
L’article 3.2 passa a tenir el contingut següent:
“3.2 La vicepresidència l’exerceix la persona titular de la Secretaria d’Infància
i Adolescència.”
Article 3
L’article 3.3 es deixa sense contingut.
Article 4
L’article 3.4 passa a tenir el contingut i numeració següent:
“3.3 En són vocals les persones següents:
”a) La persona titular de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania.
”b) La persona titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
”c) La persona titular de la Direcció de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.
”d) Una persona designada i en representació del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
”e) La persona responsable de la unitat de suport als joves tutelats i extutelats.
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”f) Una persona en representació dels organismes, departaments i unitats directives següents, designada per la persona titular de l’òrgan respectiu:
”3.3.f.1) Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
”3.3.f.2) Institut Català de les Dones.
”3.3.f.3) Departament competent en matèria d’educació.
”3.3.f.4) Departament competent en matèria de justícia.
”3.3.f.5) Departament competent en matèria de salut.
”3.3.f.6) Departament competent en matèria de treball.
”3.3.f.7) Departament competent en matèria de participació.
”3.3.f.8) Secretaria de Joventut.
”3.3.f.9) Secretaria per a la Immigració.
”g) Una persona designada i en representació de cada una de les entitats i òrgans
següents:
”3.3.g.1) Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
”3.3.g.2) Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
”3.3.g.3) Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
”3.3.g.4) Col·legi de Diplomats en Treball Social i assistents socials de Catalunya.
”3.3.g.5) Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
”3.3.g.6) Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosoia i Lletres i en Ciències de
Catalunya.
”3.3.g.7) Societat Catalana de Pediatria.
”3.3.g.8) Consell Nacional de Dones de Catalunya.
”h) Dues persones designades i en representació de dues associacions de mares
i pares d’alumnes, escollides, entre les que formen part del Consell Escolar de
Catalunya, per la persona titular del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
”i) Fins a deu persones en representació d’entitats privades, l’actuació social de
les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l’àmbit de la
infància. Aquestes entitats són designades per la persona titular del Departament
d’Acció Social i Ciutadania.
”j) Fins a un màxim de catorze persones expertes en l’àmbit de la infància, designades per la persona titular del Departament d’Acció Social i Ciutadania.”
Article 5
L’article 6.3 passa a tenir el contingut següent:
“ La comissió permanent és l’òrgan encarregat d’executar les decisions del ple
i coordinar les reunions i tasques dels grups de treball esmentats a l’apartat 6.4
d’aquest article. La comissió permanent està presidida per la persona titular de
la vicepresidència de l’Observatori dels Drets de la Infància i està integrada per
dotze vocals del ple, que s’han d’escollir per majoria absoluta de les persones que
hi formen part, i renovables cada dos anys des de la seva designació.”
Article 6
L’article 7.2 passa a tenir el contingut següent:
“ En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la presidència de
l’Observatori, aquesta és substituïda per la persona titular de la vicepresidència”.
DISPOSICIONS FINALS
—1 La persona titular del departament d’acció Social i Ciutadania realitzarà els
actes necessaris per a l’execució d’aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial
de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 2 de desembre de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consellera d’acció Social i Ciutadania
(08.331.024)

*
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