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Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberas-
setjament entre iguals. Tram. 250-00242/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 89, 50; esmenes: BOPC 124, 10).

2. Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb 
infants i joves. Tram. 250-00555/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 206, 169; esmenes: BOPC 238, 13).

3. Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual 
entre els joves. Tram. 250-00702/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 
33; esmenes: BOPC 242).

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’empresa Facebook davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de control 
del ciberassetjament i les mesures per a combatre’l. Tram. 356-00378/11. Pol Gibert 
Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’empresa Twitter davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de control 
del ciberassetjament i les mesures per a combatre’l. Tram. 356-00379/11. Pol Gibert 
Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’aplicació del Programa de garantia 
juvenil. Tram. 356-00518/11. Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Pol Gibert 
Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’Aina Vidal, coordinadora nacional d’Acció Jove de 
Comissions Obreres, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre el Programa de garantia juvenil. Tram. 356-00538/11. Gerard Gómez del Moral i 
Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, Fernando Sánchez 
Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Garriga Quadres, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan 
Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.
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8. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Laboratori de Transferència 
de Coneixement AQR-Lab de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil. Tram. 356-
00539/11. Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Pol Gibert Horcas, del Grup 
Parlamentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el 
Programa de garantia juvenil. Tram. 356-00540/11. Gerard Gómez del Moral i Fuster, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, Fernando Sánchez 
Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Garriga Quadres, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan 
Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 15742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les mesures per 
fer front a l’assetjament i ciberassetjament entre iguals, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) en les llars ha augmentat considerablement. Avui dia és difícil trobar llars en 
les quals no existeixi almenys un ordinador, telèfon intel·ligent, videoconsola o simi-
lar amb accés a internet. Situació aquesta que anirà en augment si tenim en compte 
l’Estratègia Europa 2020, que preveu la creació d’un mercat digital únic basat en 
l’Internet ràpid i ultraràpid, promovent entre altres objectius l’accés a Internet i la 
seva utilització per part de tots els ciutadans europeus.

Dins dels usuaris d’aquestes tecnologies destaquen els menors i joves, coneguts 
ja com a «nadius digitals». Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
i de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’ús d’Internet és una pràcti-
ca majoritària en els menors de 10 a 15 anys, amb un 92,3% en els nens i un 91,6% 
en les nenes. A més, els joves de 16 a 24 anys són els que més utilitzen Internet, un 
99,2% per als homes i un 97,5% per a les dones.

Aquest accés per part dels menors i joves als mitjans telemàtics (Internet, telè-
fons mòbils, correu electrònic, missatgeria instantània, videojocs online, etc) queda 
moltes vegades aliena al coneixement o control dels pares i/o educadors, els quals 
desconeixen els perills als quals els seus fills s’enfronten, o bé no saben com preve-
nir-los i actuar; provocant dos riscos especialment greus a tenir en compte: 

– l’assetjament i/o ciberassetjament entre iguals, i
– l’assetjament exercit per un adult 
Respecte a l’assetjament i/o ciberassetjament entre iguals, al qual va encamina-

da la següent proposta de resolució, assetjador i víctima solen tenir la mateixa edat 
o similar, és per això que se li denomina «entre iguals», consistint en conductes 
reiterades que poden anar des dels insults, humiliacions, ridiculitzacions, extorsió, 
amenaces, perfils falsos en xarxes socials suplantant la identitat de la víctima amb 
continguts vexatoris, etc... 

És important incidir que es tracta de violència entre iguals, ja que tant la víctima 
com l’agressor són nens, per la qual cosa les mesures que es prenguin han de tenir 
un caràcter sempre restauratiu i de protecció, i han de respectar l’interès superior del 
menor, però també el de l’agressor menor d’edat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el protocol existent i modificar-lo per tal que aquest esdevingui un 

protocol integral de prevenció, detecció, actuació immediata i reparació de danys 
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emocionals; que sigui eficaç i capaç de donar resposta de forma integral als casos 
d’assetjament i/o ciberassetjament que es donen entre alumnes de primària i se-
cundària d’un mateix centre escolar o entre alumnes de diferents centres, en co-
ordinació entre l’àmbit educatiu, familiar i sanitari, per protegir a tots els menors 
implicats.

2. Establir un període màxim per a la revisió, modificació i implementació d’a-
quest nou protocol de sis mesos des de l’aprovació de la proposta.

3. L’esmentat protocol ha d’incloure, com a mínim, els següents punts: 
a. Educació als nens i nenes de primària, inclòs el primer cicle d’infantil fins a 

secundària, mitjançant tallers específics de sensibilització sobre la problemàtica de 
l’assetjament i ciberassetjament, en prevenció de la violència, en valors tals com la 
tolerància, el respecte, l’empatia o l’assertivitat. Així com també educar-los respecte 
al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, per evitar els casos 
de ciberassetjament.

b. Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit es-
colar ja siguin professors o personal del centre educatiu, informació per a les famí-
lies, així com per als professionals sanitaris, en temes relacionats amb l’assetjament 
i/o el ciberassetjament, per aconseguir una detecció precoç i eficaç d’aquests casos 
que permeti una actuació i cerca de solucions ràpides.

c. Creació i instauració a tots els centres educatius d’una figura referent en el 
camp de l’assetjament, en totes les seves versions, que compti amb la formació es-
pecífica de l’apartat anterior, i que tingui com a objectiu vetllar pels drets dels me-
nors, essent la persona de referència, coneguda així pels menors, a qui adreçar-se 
per efectuar una primera denúncia del possible assetjament.

d. Creació i implementació de mecanismes de denúncia i actuació ràpida, ja si-
gui mitjançant la potenciació del programa «Infància Respon», o través del propi 
centre educatiu.

e. Garantir la seguretat jurídica dels treballadors i treballadores a l’hora de pre-
sentar les denúncies que corresponguin.

f. Establir mecanismes de justícia restaurativa encaminats tant a restablir el dany, 
ja sigui físic o psicològic, causat a la víctima d’assetjament i/o ciberassetjament, així 
com a educar a l’agressor i no criminalitzar-lo, sempre i quan aquest sigui també 
un menor.

g. Establir el corresponent règim sancionador aplicable als incompliments de 
l’esmentat protocol per part dels agents implicats.

h. Fer constar al mateix protocol que «el no-compliment de les obligacions que 
fixa el protocol pels agents implicats donarà lloc a les corresponents sancions de ti-
pus disciplinari i/o els possibles delictes tipificats que puguin tenir lloc».

4. Establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, tallers a les 
aules i resta d’activitats que es contemplin al protocol i que permeti la seva engegada 
immediata des de la seva formulació.

5. Dur a terme campanyes de divulgació multicanal per conscienciar al conjunt 
la societat sobre la importància de protegir els drets dels nens, nenes i joves a la 
seva integritat física i moral, evidenciant que l’assetjament i les seves diferents ti-
pologies suposen un greu risc per als menors amb efectes socials, morals i psico-
lògics imprevisibles que poden donar lloc a situacions tan tristes i extremes com 
el suïcidi.

6. Introduir al protocol l’obligatorietat dels centres de comunicar les sospites o 
certeses al Departament d’Ensenyament, a la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA), a la policia i a les persones que ostenten la pàtria 
potestat o la tutela dels menors implicats, perquè es duguin a terme les verificacions 
pertinents i recerques si es consideren oportunes.
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7. Incentivar als propis centres i els consells escolars dels ens locals a elaborar 
els seus propis protocols detallats i específics per a cada centre, dins del Protocol 
Marc de prevenció, detecció, actuació immediata i reparació de danys emocionals, 
amb l’objectiu d’agilitar els processos i afavorir la conscienciació de la comunitat 
educativa.

8. Garantir l’obligat compliment del protocol per part de tots els centres públics, 
privats i concertats, de manera que no fer-ho comportarà les corresponents sancions 
disciplinàries i les conseqüències tipificades en la normativa legal vigent.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 04.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23844)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

3.b. Garantir la informació i facilitar la formació al professorat i altres profes-
sionals implicats en l’àmbit educatiu i les famílies en temes relacionats amb l’asset-
jament i/o el ciberassetjament, per aconseguir una detecció precoç i eficaç d’aquests 
casos que permeti una actuació i cerca de solucions ràpides.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

3.c. Garantir que els centres educatius disposin de formació necessària en ma-
tèria d’assetjament, segons les pròpies necessitats detectades, i que estableixin els 
mecanismes oportuns perquè els menors puguin adreçar-se per efectuar una primera 
denúncia del possible assetjament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

3.d. Instar als centres a disposar de mecanismes propis de detecció, denúncia i 
actuació ràpida i garantir la difusió dels existents, com el programa de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència «Infància Respon».

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

3.e. Establir els mecanismes que protegeixin els treballadors i treballadores a 
l’hora de presentar les denúncies que corresponguin.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

3.f. Garantir els mecanismes encaminats a restablir el dany, ja sigui físic o psi-
cològic, causat a la víctima, així com vetllar per no criminalitzar l’agressor, sempre 
i quan aquest sigui també un menor.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació

3.g. Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera 
que no fer-ho comportaria les conseqüències pròpies del marc legislatiu vigent.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació

7. Incentivar els centres educatius a elaborar, en el marc de la seva autonomia 
de centre, els seus protocols específics, dins del Protocol Marc de prevenció, detec-
ció, actuació immediata i reparació de danys emocional, amb l’objectiu d’agilitar els 
processos i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 34278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reco-
neixement i el suport a l’associacionisme educatiu amb infants i joves, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’associacionisme educatiu a Catalunya és un divers moviment educatiu de gent 

jove de base voluntària que integra més de 25.000 persones en diferents associa-
cions i entitats de base. Aquest moviment, obert i inclusiu, està basat en l’educació 
per l’acció, la participació, la implicació comunitària i la transformació social.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves està estructurat per grups d’edats, 
a diferència d’altres propostes d’associacionisme educatiu i de participació juvenil 
com els grups i casals de joves existents al nostre país, engloba la realitat d’escoltis-
me, esplai i altres moviments infantils i juvenils de base associativa i gaudeix d’una 
llarga tradició i reconeixement a Catalunya. A la vegada, desenvolupa una educació 
en valors amb diferents eines, estratègies i metodologies pròpies com la vivència del 
medi natural, el joc, el progrés personal, el petit grup i la descoberta del territori 
i de la seva realitat, entre d’altres, que té per objectiu crear una ciutadania activa i 
compromesa. Per tot plegat, l’associacionisme educatiu és part de la comunitat edu-
cativa i és important enfortir aquest reconeixement tant a nivell de país com en el 
seu àmbit local.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves beu actualment de diferents mo-
viments i tradicions, com les colònies escolars de finals del segle xix, la consolida-
ció de l’escoltisme català el 1928 de la mà de Josep Maria Batista i Roca, el mo-
viment excursionista, els moviments de renovació pedagògica, els moviments de 
defensa dels drets de la infància, iniciatives d’educació per la pau així com diferents 
propostes d’educació popular i associativa, d’aquí i d’arreu, en el marc de l’educació 
no formal.

La dimensió associativa, juvenil i voluntària de l’associacionisme educatiu l’em-
marca en el moviment juvenil del país amb qui comparteix el foment de la partici-
pació dels i les joves, processos d’apoderament personals i col·lectius, el foment de 
l’emancipació, la defensa dels seus drets i la implicació en la comunitat.

D’altra banda, l’associacionisme educatiu també conviu amb la resta de projectes 
d’educació en el lleure i altres propostes i serveis socioeducatius, impulsats per ad-
ministracions públiques tot i que molts d’ells també liderats o gestionats per entitats 
sense ànim de lucre (AMPA, entitats d’acció social, entitats educatives, cooperatives 
d’iniciativa social...), i que han estat i són claus al nostre país per propostes educati-
ves basades en la inclusió social i el creixement i desenvolupament personal i social 
d’infants i joves. Finalment, moltes empreses amb ànim de lucre també ofereixen 
serveis en molts d’aquests camps, configurant un sector amb una activitat econòmi-
ca important del que l’associacionisme educatiu ha estat un referent pedagògic i una 
escola de formació de professionals en àmbits molt diversos.
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El model de compromís voluntari de caps escoltes o monitors i la dinàmica asso-
ciativa, participativa i democràtica dels agrupaments escoltes, esplais i altres movi-
ments infantils i juvenils és, doncs, un dels trets característics de l’associacionisme 
educatiu i que el diferencia d’altres projectes i activitats de lleure i d’educació no 
formal.

Així doncs, davant de la diversificada realitat d’educació no formal i educació en 
el lleure existent al nostre país, es fa necessari preveure mesures de foment i suport 
de l’associacionisme educatiu que permetin enfortir la seva tasca educativa, de co-
hesió social i de foment de la participació d’infants i joves.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reconèixer l’associacionisme educatiu amb infants i joves com a agent edu-

catiu des d’una visió interdepartamental i especialment des dels diferents departa-
ments competents en educació, joventut, infància, participació i foment de l’associa-
cionisme i el voluntariat, mantenint-hi interlocució i polítiques de suport.

2. Crear en un termini de 6 mesos un cens d’organitzacions d’associacionisme 
educatiu i en consensuï els criteris amb el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya.

3. Crear un grup de treball amb les entitats d’associacionisme educatiu des de la 
Direcció General de Joventut del Govern de la Generalitat i experts proposats per 
aquestes entitats i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya que treballi per un 
marc normatiu de suport i foment a l’associacionisme educatiu amb infants i joves.

4. Desenvolupar una política pública pròpia i singular de protecció, foment i su-
port a l’associacionisme educatiu.

5. Treballar per tal que l’associacionisme educatiu amb infants i joves segueixi 
desenvolupant amb normalitat les activitats que li són pròpies (activitats al medi na-
tural i d’alta muntanya, acampades, centres escoltes, raïds, un model formatiu clara-
ment reconegut...) i impulsar els canvis legislatius i normatius necessaris d’acord 
amb les entitats afectades i la normativa vigent.

6. Fer seguiment de qualsevol marc normatiu iniciat o en curs, del Govern o del 
Parlament de Catalunya que afecti directament o indirectament l’activitat de l’asso-
ciacionisme educatiu, informar-ne adequadament les entitats d’associacionisme edu-
catiu i establir espais de diàleg amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

7. Impulsar polítiques de protecció, foment i suport a l’associacionisme educatiu 
en l’àmbit local en àmbits com la cessió de locals, finançament, fiscalitat, facilitat 
del dret del joc i ús de l’espai públic, dret d’acampada i d’accés al medi natural i 
polítiques de visibilitat i comunicatives, entre d’altres, conjuntament amb els ajunta-
ments del país i les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 37685 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37685)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Reforçar el suport a l’associacionisme educatiu amb infants i joves i el seu 
reconeixement com a agent educatiu des d’una visió interdepartamental, especial-
ment des dels diferents departaments competents en educació, joventut, infància, 
participació i foment de l’associacionisme i el voluntariat, mantenint-hi interlocució 
i polítiques de suport.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Generar, en un termini de 6 mesos, un apartat d’organitzacions d’associacio-
nisme educatiu dins el Cens d’entitats juvenils de la DGJ, i consensuar-ne els criteris 
amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Mantenir i potenciar la política pública pròpia i singular de protecció, foment 
i suport a l’associacionisme educatiu

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

5. Programar sessions formatives territorials per explicar els canvis que intro-
dueix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys a tots aquells actors que en resulten afectats. 
Així com garantir la continuïtat i la plena vigència del model formatiu de les esco-
les d’educadors en el lleure, que compta amb una llarga tradició i trajectòria d’èxit.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 7

7. Reforçar les polítiques de protecció, foment i suport a l’associacionisme edu-
catiu en l’àmbit local en àmbits com la cessió de locals, finançament, fiscalitat, faci-
litat del dret del joc i ús de l’espai públic, dret d’acampada i d’accés al medi natural 
i polítiques de visibilitat i comunicatives, entre d’altres, conjuntament amb els ajun-
taments del país i les entitats municipalistes.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de 
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 42575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual entre jóvenes, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Polítiques de Joventut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los datos ofrecidos por el informe anual 2013 del ISCIII de Madrid sobre Re-

sultados de la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedades Trasmisibles, son pre-
ocupantes respecto al incremento de casos de enfermedades de trasmisión sexual, 
claramente prevenibles, y que afectan en gran medida a población joven.

Respecto al VIH, el informe destaca que la tasa global española de nuevos diag-
nósticos es superior a la media europea y, aunque sea similar a la de otros países eu-
ropeos, año tras año crece la influencia de la trasmisión entre varones homosexuales 
(el 60% del total de casos). La siguiente causa más destacada es la trasmisión por 
relaciones heterosexuales.

También destaca este informe el incremento en los últimos años del número de 
casos de sífilis o de infección gonocócica, enfermedades en las que Cataluña pre-
senta una tasa superior a la media Española.

En la memoria de la Agència de Salut Pública de Barcelona sobre «Morbiditat 
per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat» del año 2014 se refleja el 
importante incremento de la incidencia de este tipo de enfermedades a lo largo de 
los últimos años y las altas tasas de las mismas en la población joven.

Por grupos de edad la mayor tasa de infección gonocócica se produce en el gru-
po de 20 a 29 años (104/100.000), seguido del grupo de 30 a 39 (82/100.000) y del 
grupo de 15 a 19 años (46/100.000). En el caso de la sífilis, la mayor tasa se pro-
duce en el grupo de 30 a 39 años (70/100.000) seguido del grupo de 20 a 29 años 
(60/100.000).

En el caso de la infección por VIH, la mayor tasa se produce en el grupo de edad 
de 30 a 39 años (59/100.000) seguido del grupo de 20 a 29 años (56/100.000), así 
como también se varones homosexuales y no adictos a drogas inyectables (85%).

Asimismo, también es muy destacable la diferente distribución de estas enfer-
medades según distritos municipales que refleja la memoria de la Agència de Salut 
Pública de Barcelona.

Un aspecto común de ambos estudios es el incremento de estas enfermedades 
en los últimos años, por lo que parece obvio que las campañas de prevención que 
tan buenos resultados produjeron en su momento, no han conseguido mantener sus 
efectos a lo largo del tiempo y se impone tomar medidas urgentes para atajar este 
problema.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
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1. Impulsar desde la Direcció General de Joventut un plan coordinado con el 
Departament de Salut y las entidades locales, como por ejemplo la Agència de Salut 
Pública de Barcelona, que incida específicamente en la prevención de las enferme-
dades de trasmisión sexual entre jóvenes.

2. Dentro del mencionado plan, diseñar y llevar a cabo campañas más concretas 
y continuadas entre los colectivos, o en los territorios, donde estas enfermedades 
están teniendo una especial incidencia.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46576 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 23.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46576)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Potenciar els instruments de coordinació entre la Direcció General de Joven-
tut, el Departament de Salut i altres organismes que gestionen serveis de salut públi-
ca (com per exemple l’Agència de Salut Pública de Barcelona), per tal de reforçar la 
prevenció de les malalties de transmissió sexual entre les persones joves.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Dentro del mencionado plan, diseñar y llevar a cabo campañas más concretas 
y continuadas entre los colectivos, o en los territorios, donde estas enfermedades 
están teniendo una especial incidencia.

2. Utilitzar aquests instruments de coordinació per impulsar campanyes i ac-
cions més concretes i continuades adreçades als col·lectius i als territoris on aques-
tes malalties tenen una incidència especialment elevada.
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