DECRET
369/2000, de 21 de novembre, de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència. (Correcció
d'errada en el DOGC núm. 3299, pàg. 290, de 5.1.2001).
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.
Per Acord del Govern de 6 d’abril de 1993 es va aprovar el Pla integral de suport a les famílies,
com a instrument d’actuació integral de totes les accions de suport a les famílies que viuen a
Catalunya, el qual es va veure ampliat amb l’aprovació posterior de nous programes i mesures,
efectuada pels acords del Govern de la Generalitat de 16 de maig de 1994, de 15 de març de
1996, de 29 d’octubre de 1996 i de 20 de juny de 1997.
Mitjançant el Decret 266/1993, de 28 de setembre, es va crear la Comissió Interdepartamental
de Suport a la Família, com a òrgan de coordinació de les actuacions dutes a terme pels
diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit del suport a
les famílies, i pel Decret 105/1997, de 29 d’abril, es va crear el Consell Assessor, com a òrgan
de consulta i participació externa, el qual va passar a denominar-se Observatori Català de la
Família pel Decret 169/1998, de 8 de juliol.
Posteriorment, a través del Decret 93/2000, de 22 de febrer, el Govern de la Generalitat va
reconèixer el protagonisme creixent que en una societat més justa i solidària tenen les
polítiques d’atenció i protecció a la família, amb la creació de la Secretaria de la Família, com a
òrgan que ha de garantir el desenvolupament coordinat, integral i integrat d’aquestes polítiques,
la seva potenciació i el seu impuls efectiu.
D’altra banda, la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els 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 l’infant i
l’adolescent 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.
Dins el marc de l’actuació dispensada a les famílies i als infants pel contingut del Decret
legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria de serveis socials, i per tal de dissenyar i
aplicar polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència, integrals i de qualitat, el Govern de la
Generalitat considera necessari crear un òrgan assessor de participació externa, que actuï com
a instrument específic per al desenvolupament, el seguiment, el debat, l’estudi i la divulgació de
polítiques protectores de la infància i l’adolescència, per a la millora de la qualitat de vida
d’aquest col·lectiu i per a la transformació de la seva realitat social.
Per tot l’exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1
Observatori de la Infància i l’Adolescència
Es crea l’Observatori de la Infància i l’Adolescència com a òrgan col·legiat de participació amb
la missió d’assessorar el Govern de la Generalitat en l’àmbit de la infància i l’adolescència a
Catalunya.
Article 2

Funcions
L’Observatori de la Infància i l’Adolescència té, en relació amb l’àmbit material esmentat en
l’article anterior, les funcions següents:
a) Fer estudis i conèixer les necessitats i condicions generals de vida dels infants i adolescents,
així com elaborar propostes d’actuacions i programes dirigits a la millora de les seves
condicions de vida.
b) Promoure, donar suport, sensibilitzar, i avaluar les actuacions de l’Administració de la
Generalitat en l’àmbit d’actuació que s’encomana a l’Observatori.
c) Assessorar els Departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats locals que ho
requereixin en relació amb les actuacions dirigides a la protecció i el benestar de la infància i
l’adolescència.
d) Informar els departaments competents sobre l’adequació de l’ordenament jurídic a les
necessitats de la infància i l’adolescència i proposar-los l’adopció de noves regulacions o la
modificació de les existents.
e) Promoure l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació
dels drets reconeguts als infants i adolescents 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 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 14 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.
f) Aquelles altres que li encomani la persona titular del departament d’adscripció.
Article 3
Adscripció
3.1 L’Observatori de la Infància i l’Adolescència s’adscriu al Departament de Benestar Social a
través de la Secretaria de la Família.
3.2 El Departament de Benestar Social dotarà l’Observatori de la Infància i l’Adolescència dels
mitjans necessaris per al compliment de la seva missió, la qual podrà portar a terme
directament o indirectament.
Article 4
Composició
4.1 L’Observatori de la Infància i l’Adolescència serà presidit per la persona titular del
Departament de Benestar Social, funció en què podrà substituir-la la persona titular de la
Secretaria de la Família que n’exercirà la vicepresidència i tindrà cura de l’execució dels
acords.
4.2 A més, formaran part de l’Observatori:
Una persona en representació de cadascun dels departaments de Governació i Relacions
Institucionals, d’Ensenyament, Sanitat i Seguretat Social, Treball, Justícia i Interior, designats
per la persona titular del departament corresponent.

Una persona en representació de la Secretaria General de Joventut, una en representació de
l’Institut Català de la Dona i una altra en representació del Consell Audivisual de Catalunya,
designades per la persona titular de l’òrgan respectiu.
Dues persones en representació de les organitzacions sindicals més representatives i dues
persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
Dues persones en representació dels col·legis d’educadors i de treballadors socials.
Sis persones en representació d’institucions dedicades a la infància i l’adolescència i quatre
persones de reconegut prestigi en aquesta matèria, nomenades per la persona titular del
Departament de Benestar Social.
4.3 Serà secretari/ària de l’Observatori qui designi la persona que exerceix la presidència de
l’Observatori d’entre el personal adscrit al Departament de Benestar Social.
Article 5
Funcionament
El funcionament de l’Observatori s’ajustarà al que disposa la legislació vigent aplicable als
òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya, amb subjecció a la qual haurà d’aprovar un
reglament intern de funcionament.
Disposició addicional
Els vocals de l’Observatori que no pertanyin a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
podran percebre drets d’assistència per la concurrència a reunions.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor a l’endemà del dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 21 de novembre de 2000
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social
(00.318.006)

