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PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, un
cop considerada la Proposta de resolució de creació d’una comissió
específica per a la infància (tram. 252-00005/09), d’acord amb
l’article 54 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya crea la Comissió de la Infància (CDI), amb
l’objecte, la composició i la vigència següents:
a) L’objectiu de la Comissió
d’infància es tingui en compte en
a afavorir l’aplicació efectiva
l’infant. Amb aquest objectiu, la

és aconseguir que la perspectiva
qualsevol actuació del Parlament per
de la Convenció sobre els drets de
Comissió té la comesa de:

Primer. Impulsar la realització d’estudis sobre la situació de la
infància a Catalunya.
Segon. Proposar mesures per a la sensibilització social dels drets de
l’infant.
Tercer. Orientar de manera eficaç la participació dels infants en la
vida ciutadana, mitjançant la proposta de les mesures corresponents.
Quart.
Vetllar
d’infància.
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b) La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup
parlamentari i pot acordar que hi assisteixin tècnics, especialistes i
membres d’entitats dedicades a l’àmbit de la Comissió.
c) La regulació de la Comissió s’ajusta a les
Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.
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d) El període de vigència de la Comissió és el corresponent a la
novena legislatura.
e) La Comissió pot redactar un informe final i elevar-lo, si escau, a
l’aprovació del Ple, d’acord amb les disposicions del Reglament del
Parlament.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2012
La secretària quarta
La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

