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Annex 1. Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància
EL Pacte per a la Infància signat el 19 de juliol de 2013 estableix en l’Annex 1 la creació d’una Comissió de seguiment del Pacte:
Es crearà una Comissió de Seguiment que avaluarà el desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya com a mínim un
cop l’any, tot i que pot ampliar el nombre de reunions, si es considera necessari.
La Comissió de Seguiment estarà integrada pels representants que es designin de la Taula Nacional d’Infància, representants
de les organitzacions, entitats i grups parlamentaris signants. La presidirà el conseller o consellera del Departament de Benestar Social i Família i la vicepresidència serà representada per la persona responsable de l’àrea d’infància i adolescència.
Les seves funcions seran les següents:
1.

Vetllar pel compliment de les línies estratègiques del Pacte i del Pla d’atenció integral que el desplega,

2.

Revisar el contingut del Pacte i preveure noves iniciatives que puguin enriquir el seu contingut per actualitzar-lo.

Annex 2. Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2014 – 2017
Així mateix, en l’Annex 2, estableix que el Pacte es desplegarà a partir del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya
pel període 2014 – 2017, mentre en el període comprès entre el 2013 – 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya es compromet a dur
a terme un seguit d’actuacions. És el que hem convingut a anomenar Pla de transició 2013 – 2014.
L’aplicació del Pacte per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància
i l’adolescència de Catalunya 2014-2017. El Pla haurà d’incorporar:


Els objectius concrets i avaluables a través d’un sistema d’indicadors.



Una memòria econòmica que en garanteixi la seva aplicació per períodes anuals.



Tota la documentació necessària per avaluar la situació de partida respecte als serveis i les actuacions existents i les
necessitats i la demanda real i estimades.



La concreció territorial amb plena participació dels ens locals.
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Pla de transició 2013 – 2014
Els àmbits d’actuació que estableix l’Annex 2 del Pacte i que constitueixen el Pla de transició 2013 – 2014 que el Govern es compromet de
dur a terme són els següents.
El Govern es compromet a realitzar durant el 2013-2014:
1.

Fomentar el coneixement dels drets dels infants i la participació de la infància i l'adolescència

2.

Promoure la igualtat d'oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social

3.

Atendre la infància des de la vessant de la Salut

4.

Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors

5.

Atendre la infància des de la vessant de la Família

6.

Treballar en relació amb els mitjans de comunicació i la infància

7.

Reforçar i consolidar el sistema
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ACTUACIONS, SUBACTUACIONS I INDICADORS PER DEPARTAMENTS I EIXOS
Les actuacions, subactuacions i indicadors del present document recullen les actuacions, subactuacions i indicadors de l’Annex 2 del Pacte per a la Infància, per
bé que a voltes s’hi ha introduït modificacions amb la finalitat de millorar la seva interpretació o reflectir de manera més acurada el que s’està duent a terme
des dels Departaments i les Unitats directives. Podem diferenciar tres tipus d’indicadors: numèric, monetari i percentual; aquest darrer per a identificar el progrés de l’actuació o subactuació a la qual va associat.
En l’Annex 1 d’aquest document s’expliciten els acrònims utilitzats per identificar els departaments i les unitats directives que figuren en aquest pla.
Interpretació del sistema de recollida de la informació


Quan una actuació incideix o es du a terme de manera coordinada o conjunta entre dos o més departaments s’especifica en la columna ‘Departament /
Unitat directiva’. En la subactuació s’identifica cadascun dels Departaments que participen en l’actuació.



Els indicadors referits a una actuació o subactuació pendents d’iniciar s’identifiquen amb el símbol (-).



L’enunciat que finalitza amb aquest símbol (*) indica que és nou i s’ha afegit al Pla de transició 2013 – 2014 per la seva rellevància en l’àmbit o l’actuació.



Els enunciats amb una nota a peu de pàgina indiquen que han estat modificats o substituïts per un altre que s’entén que recull de manera més fidel i acurada la realitat que vol reflectir.
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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
Àmbit

1. Fomentar el coneixement dels drets dels infants i la participació de la infància i l’adolescència
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

1.1. Constituir el Consell Nacional d’infància i adolescència a partir dels consells locals d’infància existents
 Constitució oficial del Consell Nacional d’Infància i Adolescència

Interpretació Maig 2014
BSF/DGAIA

-

-

Previsió setembre 2014

100%

-

Decret 200/2013, 23 de juliol

 Nombre de consells locals constituïts en el marc del Decret de participació

-

42

Maig 2014

 Nombre de municipis que disposen de consell local d’infància

-

42

Nombre de Consells actius

1.1.1. Elaborar el decret de participació dels infants i adolescents
 Aprovació del Decret de participació
1.1.2. Impulsar la constitució de Consells Locals d’infància i adolescència

1.2. Dinamitzar processos participatius

BSF/JOV

1.2.1. Donar suport als ens locals per construir processos de participació
 Nombre d'assessoraments a ens locals sobre participació juvenil

8

9

1.4. Promoure el coneixement dels drets de la infància

Maig 2014
BSF/DGAIA

1.4.1. Celebració 25è aniversari de la Convenció dels drets de l’infant (1989)
 Celebració del 25è aniversari de la Convenció dels drets de l’infant (1989)

-

En curs

Actuacions durant el 2014

-

21

Maig 2014

-

1.090

Maig 2014

1.4.2. Blog del Pacte per a la Infància
 Nombre de posts publicats en el Blog del Pacte per a la Infància
1.4.3. Joc dels drets dels infants
 Nombre d’entrades en el Joc dels drets dels infants
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Àmbit

2. Promoure la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

2.1. Desenvolupar i implementar serveis preventius per atendre els infants i adolescents en risc i les seves
famílies des del medi d’origen, arreu del territori

Interpretació Maig 2014
BSF/DGAIA

 Posada en marxa del pla d’implementació dels serveis preventius

-

En curs

Actuació 2.1.1 i 2.1.2

-

23

Maig 2104. 11 programes a famílies
amb infants de 0-3 anys

-

En curs

Subvencions i contractes programa

2.1.1. Serveis d’intervenció socioeducativa amb famílies amb infants de 0 a 3 anys en risc i amb infants i adolescents en risc
 Nombre de serveis d’intervenció socioeducativa en família implementats
2.1.2. Serveis itinerants d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves famílies
 Nombre de serveis itinerants d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves famílies implementats
2.3. Millorar el suport a les beques de menjador i la transparència d’aquestes a partir de l’adopció de les
mesures següents

ENS – BSF/ICASS

2.3.6. Reforçar el suport als ens locals pel que fa als ajuts d’urgència social, per a atendre els casos de famílies que, tot i rebre una beca de menjador, no poden fer front a la part que els correspon –
BSF/ICASS
 Import destinat als ens locals/consells comarcals de suport als ajuts d’urgència

5.000.000,00€

5.000.000,00€

2.4. Procedir amb Programa de prevenció del risc

Previsió de despesa 2014

BSF/DGAIA

2.4.1. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família
 Nombre de prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família

1.398

1.203

Gener – Maig 2014

 Quantia de la prestació per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família

3.535.005,97€

1.669.875,95€

Gener – Maig 2014

234

291

Programes subvencionats 2014

1.961.279,00€

2.724.737,43€

Subvenció 2014

224

221

Centres oberts subvencionats 2014

6.497.545,62€

6.400.000,00€

Previsió 2014

2.4.2. Programes preventius subvencionats d’atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts)
 Nombre de programes subvencionats d’atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres
oberts)
 Quantia de les subvencions a programes d’atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte
centres oberts)
2.4.3. Servei de centre obert
 Nombre de centres oberts
 Quantia de la despesa del servei de centres oberts
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Àmbit

2. Promoure la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

2.5. Promoure l’acreditació dels centres oberts com a receptors de fruites i hortalisses procedents de la
retirada
 Nombre de centres oberts amb acreditació per ser receptors de fruites i hortalisses

Interpretació Maig 2014
BSF/DGAIA

3

-

2.6. Incorporar els 'Tallers de menjar sa, tot és començar' al programa 'Jugar i llegir' de la xarxa de d'equipaments cívics Programa pilot. 6 a 12 anys. Inici juliol 2013

Finalitzada 2013
BSF/DGACC

 Nombre de tallers de “Menjar sa, tot és començar”

22

29

Previsió estiu 2014

 Nombre infants participants en els tallers de menjar saludable

752

2.000

Previsió estiu 2014

2.7. Promoció de l’acolliment familiar en família aliena amb campanyes de sensibilització i conscienciació a
nivell d’entitats, professionals i famílies sensibilitzades en el món de la infància

BSF/ICAA

 Nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena

141

53

Abril 2014

 Nombre d’acolliments en família aliena

964

967

Abril 2014

100%

Iniciada

2.7.1. Difusió mitjançant els mitjans de comunicació (ràdio, premsa)
 Presència als mitjans de comunicació: Campanya 0 12 a TV3 i Falques publicitàries a 8TV (*)
2.8. Garantir que tots els infants susceptibles de la mesura d’acolliment en família extensa puguin ser acollits
per aquesta a partir de l’impuls dels programa “La meva família m’acull”
 Nombre de propostes d’acolliment en família extensa
 Nombre d’infants i adolescents acollits en família extensa

BSF/DGAIA
810

281

Gener – Maig 2014

2.497

2.451

Maig 2014

542.117,00€

888.883,00€

Previsió 2014

2.789

2.601

Gener – Maig 2014

9.418.915,00€

4.696.939,00€

Gener – Maig 2014

2.8.1. Programa de suport a les famílies extenses
 Quantia de la despesa del programa de suport a les famílies extenses
2.8.2. Prestacions econòmiques per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa
 Nombre de beneficiaris de la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa
 Quantia de la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa
2.9. Foment del retorn a la família dels infants i adolescents acollits en centres residencials del sistema de
protecció Expedients de tutela

Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància
Palau de la Generalitat, 26 de Juliol de 2014
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Àmbit

2. Promoure la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors
 Nombre d’infants i adolescents que han retornat amb les seves famílies
 Quantia de la despesa del servei pel foment del retorn

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

Interpretació Maig 2014

291

108

Gener – Maig 2014

73.000,00€

72.000,00€

Previsió 2014

2.10. Promoure les 'Cases d'infants' per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament
 Nombre de ‘Cases d’infants’ per a infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament (*)
 Nombre d’infants i adolescents atesos en cases d’infants
 Quantia de la despesa del recurs de cases d'infants

BSF/DGAIA
9

9

Maig 2014

77 (126)

54

Gener – Maig 2014

3.648.297,31€

4.211.886,97€

Despesa 2013

2.12. Desenvolupar el programa 'Educant en responsabilitat' per intervenir educativament amb els menors de
catorze anys que tenen conductes que serien constitutives de delicte si fossin majors d'aquesta edat
 Nombre d’infants i adolescents atesos en el programa “Educant en la responsabilitat”
 Quantia de la despesa del programa “Educant en la responsabilitat”

Àmbit

BSF/DGAIA
365

378

Nous casos: Gener – Maig 2014

Cost funcional

Cost funcional

Servei amb personal propi de DGAIA

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

3.7. Garantir el desplegament del Registre Unificat de Maltractament Infantil – RUMI Infància respon

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

1

 Desplegament interdepartamental del Registre Unificat de Maltractament Infantil – RUMI Infància respon

BSF/DGAIA
5%

En curs

3.8. Impulsar l'estudi de la victimització en nois i noies i adolescents atesos als centres de protecció de la
DGAIA
 Publicació de l’estudi sobre victimització dels nois i joves atesos als centres de la DGAIA

Interpretació Maig 2014

Reestructuració UDEPMI i
Publicació llibret en curs
BSF/DGAIA

90%

Finalitzat

Abril 2014

1

Actuació que substitueix l’actuació de l’Annex 2: Garantir el desplegament del Simulador del mòdul de suport a la gestió del risc, atès que el Simulador ja està implementat i és d’accés públic, i resta pendent el desplegament interdepartamental del RUMI Infància respon amb els Departaments de Salut, Interior i Ensenyament.
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Àmbit

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

3.9. Impulsar mesures que millorin la intervenció en filles i fills de les dones que pateixen violència masclista
2
a través d'un grup de treball interdepartamental
 Nombre de reunions del grup de treball intederpartamental per a millorar la intervenció amb filles i fills de
3
les dones que pateixen violència masclista

INT – BSF/ICD
2

5

3.11. Conscienciar la societat perquè actuï amb responsabilitat en relació amb el maltractament infantil fent
visible el nombre de casos
 Nombre de maltractaments infantils a Catalunya (Segons motiu d’obertura dels expedients de tutela oberts. Gener -

Interpretació Maig 2014

Nov. 2013 - Maig 2014
BSF/DGAIA

960

377

Gener – Maig 2014

 Campanya de difusió per a la sensibilització del maltractament infantil en els mitjans de comunicació (*)

-

-

Inici previst Segon semestrel 2014

 Publicar periòdicament el número de maltractaments infantils a Catalunya segons tipologia (*)

-

Finalitzada

Inici previst Juliol 2014

Octubre 2013)

Àmbit

4. Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

4.1. Regular i donar suport a activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per menors de 18 anys i, en
especial, a infants de famílies en situació de vulnerabilitat
 Despesa destinada als convenis departamentals amb entitats d’educació en el lleure

BSF/JOV
2.653.056,00 €

-

4.2. Dinamitzar i promocionar la participació infància i adolescència en caus i esplais
 Beques per facilitar la participació dels infants i dels joves a les activitats de les entitats del lleure educatiu
centrades en els col·lectius amb necessitats especials
 Nombre d’activitats de lleure (*)

Interpretació Maig 2014

Disponible després de l’estiu
BSF/JOV

-

-

Disponible després de l’estiu

4.167

-

Disponible després de l’estiu

2

No inclou la violència de gènere pel fet que es diferencia de la violència masclista, que és el que reflecteix la actuació, la subactuació i els indicadors que hi ha associats.
Indicador que substitueix l’indicador de l’Annex 2: Nombre d’infants i adolescents fills de dones que pateixen violència masclista que han participat en un grup de treball, per tractar-se d’un error en la
redacció de l’indicador.

3
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Àmbit

4. Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

4.4. Promoure el Programa de prevenció de relacions abusives: ‘Estimar no fa mal. Viu un amor lliure de
violència'

Interpretació Maig 2014
BSF/JOV/ICD

 Nombre d’accions organitzades de sensibilització i de prevenció de la violència masclista

38

2

Maig 2014

 Nombre de nois i noies que han participat als tallers

291

12

Maig 2014

 Nombre de professionals formats

159

18

Maig 2014

291

-

No ha tingut continuïtat el 2014

148.000

-

No ha tingut continuïtat el 2014

4.4.1. Accions adreçades a adolescents: prova pilot amb alumnat de TIS i TAS (2a fase i 3a fase)
 Nombre de nois i noies que han participat als tallers (*)
4.4.2. Accions adreçades a adolescents: material per identificar indicadors d'abús en una relació afectiva
 Nombre d'elements editats (*)

4

4.4.3. Accions adreçades a professionals dels centres educatius: material per a la implementació d'accions relaciones amb la coeducació com a forma de treballar la prevenció de conductes d'abús en
5
les relacions afectives
 Nombre d'elements editats (*)

-

-

Inici setembre 2014

100%

-

Finalitzada 2013

 Nombre de nois i noies que han participat als tallers (*)

41

-

No ha tingut continuïtat el 2014

 Nombre de professionals formats

27

-

No ha tingut continuïtat el 2014

 Nombre d'elements editats

2

-

No ha tingut continuïtat el 2014

4.4.4. Accions adreçades a professionals: material per la implementació d'accions de prevenció sobre relacions abusives en la parella
 Elaboració del material on line (*)

6

4.4.5. Accions adreçades a professionals i nois/noies dels centres educatius de Justícia Juvenil

4.4.6. Accions adreçades a professionals i adolescents: prova pilot als centres residencials d'acció educativa (CRAE) per prevenir l'abús sexual entre menors d'edat (Tallers)
 Nombre de nois i noies que han participat als tallers

4
5
6

-

12

Maig 2014

Subactuació que substitueix la subactuació de l’Annex 2: Accions adreçades a adolescents: material per identificar relacions abusives
Subactuació que substitueix la subactuació de l’Annex 2: Accions adreçades a professionals dels centres educatius: prova pilot amb alumnat d'educació infantil
Subactuació que substitueix la subactuació de l’Annex 2: Accions adreçades a professionals: material per treballar la prevenció en relacions abusives
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Àmbit

4. Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

Interpretació Maig 2014

 Nombre de professionals formats

-

18

Maig 2014

 Nombre d'elements editats

-

1

Maig 2014

100%

-

Finalitzada 2013

4.4.7. Accions adreçades a adolescents: Material per identificar el ciberassetjament en les relacions afectives
 Disposar de material en línia

Àmbit

5. Atendre la infància des de la vessant de la Família
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

5.1. Prioritzar els ajuts econòmics per a famílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat
 Nombre d’ajuts econòmics per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment,
7
sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar

BSF/FAM
673

4.718

5.2. Impulsar els serveis de suport i orientació a les famílies en temes de parentalitat positiva a través dels
programa 'Créixer en família'
 Nombre de tallers de formació a pares i mares
 Nombre d’assistents als tallers de formació a pares i mares

Maig 2014
BSF/FAM

930

930

Maig 2014

11.169

2.561

Maig 2014

5.3. Potenciar el servei d'atenció postadoptiva
 Nombre de famílies participants en nous programes d’atenció a famílies adoptives

Interpretació Maig 2014

BSF/ICAA
780

437

Maig 2014

1.600

714

Maig 2014

5.3.1. Difusió mitjançant díptics
 Nombre de díptics enviats a les famílies (*)

7

Indicador que substitueix l’indicador de l’Annex 2: Nombre d’ajuts econòmics atorgats a famílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat. Actualment els ajusts econòmics es destinen a famílies amb
aquests circumstàncies familiars.
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5.3.2. Difusió a les escoles
 Grau d’execució – progrés de la subactuació (*)

60%

Iniciada

Maig 2014

100%

-

Finalitzada Setembre 2013

100%

Iniciada

Maig 2014

5.3.3. Elaboració i difusió d'una guia sobre l'adopció adreçada a les escoles
 Disposició de la Guia sobre l’adopció adreçada a les escoles
5.3.4. Difusió mitjançant els mitjans de comunicació (ràdio, premsa)
 Utilització de la presència institucional de mitjans per difondre el servei postadoptiu (*)
5.4. Creació del certificat d'empresa social i familiarment responsable

BSF/FAM

 Grau d’execució – progrés de l’actuació (*)

Àmbit

75%

Finalitzada

Desembre 2013

6. Treballar en relació amb els mitjans de comunicació i la infància
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

6.1. Garantir que la CCMA que faci difusió del número de telèfon d'Infància Respon 900300777 - 116.111
 Disposició del Pla de difusió del número de telèfon d’Infància Respon

BSF/DGAIA
-

Finalitzat

6.2. Fer difusió de la guia d’estil per tractar els temes de maltractaments en els mitjans de comunicació (art.
85 LDOIA)
 Publicació del manual d’estil abordar el maltractament infantil en els mitjans de comunicació

Àmbit

Interpretació Maig 2014

Inici previst Juliol 2014
BSF/DGAIA

98%

Finalitzat

Abril 2014

7. Reforçar i consolidar el sistema
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

7.1. Impulsar el desenvolupament reglamentari de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l'adolescència

Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància
Palau de la Generalitat, 26 de Juliol de 2014
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| DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
Àmbit

7. Reforçar i consolidar el sistema
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

Interpretació Maig 2014

100%

Finalitzada

Decret 200/2013, 23 de juliol

100%

Finalitzada

Decret 230/2013, 3 d’octubre

100%

Finalitzada

Decret 250/2013, 12 de novembre

80%

Finalitzada

ORDRE BSF/331/2013, 18 de desembre

50%

En curs

40%

En curs

7.1.1. Decret dels consells de participació territorial i nacional
 Aprovació del Decret dels consells de participació territorial i nacional
7.1.2. Decret del règim sancionador
 Aprovació del Decret del règim sancionador
7.1.3. Decret de les taules territorials
 Aprovació del Decret de les taules territorials
7.1.4. Ordre d'indicadors i factors
 Aprovació de l’Ordre d’indicadors i factors
7.1.5. Decret de recerca dels orígens biològics
 Aprovació del Decret de recerca d’orígens biològics
7.1.6. Decret del procediment i mesures de protecció
 Aprovació del Decret de procediment i mesures de protecció
7.2. Implantar un sistema d'informació i avaluació de polítiques, serveis i recursos a la infància i l'adolescència

BSF/DGAIA

7.2.1. Construir un sistema d'indicadors globals d'infància i adolescència
 Grau d’execució – progrés de la subactuació

30%

En curs

Construcció base de dades

20%

En curs

Conceptualització i operativització

7.2.2. Iniciar els treballs per crea un índex de desenvolupament infantil
 Creació de l’Índex de desenvolupament infantil

7.2.3. Incorporar els projectes de disposicions reglamentàries i els avantprojectes de llei que comptin amb una avaluació específica sobre l'impacte en la infància
 Disposar del mecanisme que estableixi el procediment d’elaboració de l’informe preceptiu (*)
 Nombre d’informes d’impacte d’infància realitzats
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DEPARTAMENT DE SALUT

Àmbit

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

3.1. Treballar en el Protocol de prevenció i atenció a la prematuritat
 Disposició del protocol per a la prevenció de la prematuritat i la seva atenció

SLT/PMI
90%

99%

3.2. Elaborar una guia per a pares i mares amb fills prematurs
 Publicació de la Guia per a pares i mares amb fills prematurs

SLT/PMI
90%

90%

3.3. Assessorar en trastorns de la conducta alimentària (Projecte iniciat el maig de 2013)
 Percentatge d'infants i adolescents assessorats en trastorns de conducta alimentària respecte les demandes d'assessorament rebudes

Interpretació Maig 2014

SLT/SDGPS
100%

100%

3.4. Aplicar les tecnologies de la informació per a millorar les intervencions en problemes de salut crònics a
la infància

Maig 2014
SLT/AQUAS

3.4.1. Disposició d’aplicacions informàtiques que permetin millorar les intervencions en problemes crònics a la infància i l’adolescència: Projecte Pegasus (projecte europeu): enquesta sobre hàbits i
8
recomanacions de salut adreçat a adolescents utilitzant les noves tecnologies (mòbil)
 Número de participants en la prova pilot del projecte Pegasus (*)

300

50

1/3 catalans, 1/3 italians i 1/3 anglesos

3.5. Desenvolupar activitats centrades en la reducció del fracàs escolar. Projecte interdepartamental d'avaluació i tractament psicopatològic en el fracàs escolar i acadèmic

SLT – ENS

3.5.1. Activitats realitzades en el Projecte interdepartamental d’avaluació i tractament psicopatològic
 Nombre d’infants que han rebut informació (*)

2.943

5.149

Curs escolar 2013 – 2014

 Nombre d’infants que han estat objecte d’un cribratge (*)

1.776

3.082

Curs escolar 2013 – 2014

 Nombre d’infants amb diagnòstic (*)

304

317

Curs escolar 2013 – 2014

 Nombre d’infants que reben tractament (*)

98

137

Curs escolar 2013 – 2014

3.6. Desplegar els protocols sobre maltractaments i fer-ne difusió (Ensenyament, Salut, Interior)

SLT – ENS – INT/DGP

3.6.1. Revisió i actualització dels tríptics de maltractament infantil i del protocol de la web (*) – SLT

8

El projecte Pegasus especifica la subactuació recollida de l’Annex 2.
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Àmbit

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors
 Grau d’execució – progrés de la subactuació (*)
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Interpretació Maig 2014

70%

70%

Està previst durant el 2014
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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Àmbit

1. Fomentar el coneixement dels drets dels infants i la participació de la infància i l’adolescència
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

1.3. Donar suport a la participació ciutadana del col·lectiu d’infància i adolescència, mitjançant processos,
instruments i formació en l’àmbit de la participació ciutadana
 Nombre de cursos de formació en matèria de participació ciutadana adreçada a agents que atenen infants i
adolescents

Interpretació Maig 2014
GOV

5

5

1.3.1. Premi Participa a l'Escola (foment dels valors democràtics impulsades pels centres educatius, així com treballs de recerca d'alumnat de batxillerat) (*)
 Pressupost del Premi participa a l'Escola (*)

12.500,00€

5.500,00€

Pressupost 2014.

2

-

Pendent de resolució 2014

15.000,00€

-

Pendent de resolució 2014

100%

-

No prevista el 2014

1.3.2. Línia d'ajuts a la recerca en matèria de qualitat democràtica (DEMOC 2013) (*)
 Numero de programes adreçats a la població infantil i adolescent (*)
 Pressupost per als programes adreçats a la població infantil i adolescent (*)
1.3.3. Diagnosi dels espais de participació estables de la Generalitat de Catalunya (*)
 Grau d’execució – progrés de la subactuació (*)

Àmbit

4. Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

4.3. Fomentar els valors democràtics en el marc de l'Any Europeu per a la Ciutadania 2013

Interpretació Maig 2014
GOV

4.3.1. Elaboració de materials didàctics
 Despesa destinada a l’elaboració de materials pel foment dels valors democràtics

9

3,448,50€

-

No prevista el 2014

4.3.2. Programa "El nostre Govern i tu" per apropar els alumnes de primària a la política (*)
9

Indicador que modifica l’indicador de l’Annex 2: Disposició dels materials didàctics de foment dels valors democràtics, entenent que en precisa la disposició i la despesa.
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Àmbit

4. Atendre la infància des de la vessant de l'Educació i els valors
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors
 Grau d’execució – progrés de la subactuació (*)

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

Interpretació Maig 2014

75%

-

Actuació no realitzada

354

845

Número previst 2014

2.586,10€

14.000,00€

Despesa 2014

4.3.2. Formació en matèria de memòria, pau i drets humans, adreçada a centres educatius (*)
 Participants a les activitats (*)
 Despesa destinada a les activitats de formació (*)
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DEPARTAMENT D’INTERIOR
Àmbit

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

3.6. Desplegar els protocols sobre maltractaments i fer-ne difusió (Ensenyament, Salut, Interior)

Interpretació Maig 2014

SLT – ENS – INT/DGP

3.6.3. Xerrades per a la prevenció del maltractament infantil (prevenció de situacions de risc i violència masclista) (*) – INT/DGP
 Nombre de xerrades adreçades a adolescents (*)

1.900

615

Gener - Maig 2014

 Nombre d’assistents (*)

55.536

18.150

Gener - Maig 2014

3.9. Impulsar mesures que millorin la intervenció en filles i fills de les dones que pateixen violència masclista
10
a través d'un grup de treball interdepartamental

INT – BSF/ICD

3.9.1. Creació d'indicadors que detectin l'impacte de la violència en els menors d'edat fills/es víctimes mortals de la violència masclista en l'àmbit de la parella (*) – INT
 Menors víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella amb el resultat de mort de la mare (*)

0

0

Gener - Maig 2014

 Menors víctimes mortals de violència masclista en l’àmbit de la parella sense resultat de mort de la mare (*)

0

0

Gener - Maig 2014

 Menors orfes per violència masclista en l’àmbit de la parella (*)

3

2

Gener - Maig 2014

3.10. Continuar treballant amb el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica

INT

3.10.1. Fer el seguiment dels procediments policials d'atenció a menors d’edat víctimes de violència domèstica
 Incorporació de les víctimes menors en el Sistema Integral d’Atenció a Víctimes (SIAV) (*)

10

100%

-

Finalitzada Nov. 2013

No inclou la violència de gènere pel fet que es diferencia de la violència masclista, que és el que reflecteix la actuació, la subactuació i els indicadors que hi ha associats.
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Àmbit

6. Treballar en relació amb els mitjans de comunicació i la infància
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

6.3. Promoure el Programa de prevenció de relacions abusives: 'Estimar no fa mal. Viu un amor lliure de
violència'

Interpretació Maig 2014
BSF/ICD - INT

6.3.1. Accions adreçades a adolescents: material per identificar el ciberassatjament – BSF/ICD
 Disposició del material per identificar el ciberassetjament

100%

-

Finalitzada Nov. 2013

 Nombre de xerrades adreçades a adolescents (*)

2.881

2.377

Gener - Maig 2014

 Nombre d’assistents (*)

84.637

70.907

Gener - Maig 2014

6.3.2. Formació en Internet Segura (*) – INT
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DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Àmbit

2. Promoure la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

2.2. Igualtat d’oportunitat en l’accés a l’educació (PNE). Ajuts de transport i ajuts menjadors
 Nombre de beques de menjador atorgades a infants i adolescents

Interpretació Maig 2014
ENS

64.000

67.000

2.3. Millorar el suport a les beques de menjador i la transparència d’aquestes a partir de l’adopció de les
mesures següents

Pendent liquidacions 2013-2014
ENS – BSF/ICASS

2.3.1. Explicitar les dades sobre les peticions i les concessions de beques de menjador relatives a la pobresa infantil derivades des dels serveis socials, en xifres absolutes i relatives i desagregades
per municipis i comarques – ENS


-

-

Pendent concretar l’indicador

-

Finalitzat 2013

2.3.2. Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris,un protocol per a detectar infants que puguin patir malnutrició – ENS-BSF
 Protocol per detectar infants que puguin patir malnutrició

100%

2.3.3. Redistribuir les beques de menjador per tal que arribin als alumnes que més les necessiten i atorgar beques per tot l’import del cost en els casos necessaris.
 Cobrir el total de l’import de la beca menjador per als alumnes més necessitats (*)

-

-

Iniciat curs 2013-2014

34.000.000,00€

40.000.000,00

Pendent liquidacions 2013-2014

30%

100%

Aplicació curs 2014-2015

2.3.4. Mantenir o incrementar la partida destinada a les beques de menjador per a adequar els ajuts a les necessitats reals – ENS
 Partida pressupostària destinada a les beques de menjador
2.3.5. Coordinar territorialment els criteris d’assignació de beques – ENS
 Establir un procés d’homogeneïtzació en els criteris d’assignació de beques (*)
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Àmbit

3. Atendre la infància des de la vessant de la Salut
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

3.6. Desplegar els protocols sobre maltractaments i fer-ne difusió (Ensenyament, Salut, Interior)

Interpretació Maig 2014

SLT – ENS – INT/DGP

3.6.2. Difondre el protocol de detecció, notificació i coordinació en les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu - ENS
 Difusió del protocol
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Àmbit

2. Promoure la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió social
Departament / Unitat directiva

Actuacions, subactuacions i indicadors

Valor
Novembre 2013

Valor
Maig 2014

2.11. Continuar reforçant els programes i mesures alternatives en execució i les prestacions en benefici de la
comunitat en la justícia juvenil
 Nombre de nois i noies en justícia juvenil que realitzen programes o mesures en benefici per a la comunitat

Interpretació Maig 2014
JUS/DGEPCJJ

403

270

Maig 2014

 Nombre total de nois i noies diferents atesos en justícia juvenil (*)

5.200

3.791

Maig 2014

 Nombre total d'intervencions realitzades amb els nois i noies atesos en justícia juvenil (*)

9.151

5.868

Maig 2014

33.015.958,67€

11.552.354,19€

Maig 2014

694

515

Maig 2014

 Nombre d'intervencions realitzades en programes d'assessorament tècnic (*)

4.022

2.079

Maig 2014

 Nombre d'intervencions realitzades en programes de mediació (*)

1.514

852

Maig 2014

 Nombre d'intervencions realitzades en execució de mesures de medi obert (*)

2.921

2.422

Maig 2014

2.11.1. Programes generals de justícia juvenil (*)

 Quantia de la despesa dels programes (*)
2.11.2. Programes i mesures d'internament (*)
 Nombre d'intervencions realitzades en execució de mesures d'internament (*)
2.11.3. Programes i mesures alternatives a l'internament (*)
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ANNEX 1. ACRÒNIMS

BSF/DGACC
BSF/DGAIA
BSF/FAM
BSF/ICAA
BSF/ICASS
BSF/ICD
BSF/JOV

Departament

Unitat directiva

Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Benestar Social i Família

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Secretaria de Família
Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Institut Català de les Dones
Direcció General de Joventut

ENS

Departament d’Ensenyament

GOV

Departament de Governació i Relacions Institucionals

INT/DGP
JUS/DGEPCJJ
SLT/PMI
SLT/SDGPS
SLT/AQUAS

Departament d’Interior

Direcció General de la Policia

Departament de Justícia

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil

Departament de Salut
Departament de Salut
Departament de Salut

Programa Materno - Infantil
Subdirecció General de Promoció de la Salut
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries

Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància
Palau de la Generalitat, 26 de Juny de 2014
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