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Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit. Tram. 250-
00755/11. Grup Parlamentari de Ciutadans, Debat i votació (text presentat: BOPC 
285, 99).

Nota: El president de la comissió proposarà l’ampliació de l’ordre del dia amb la in-
corporació com a punt número 2 del debat i votació de la Proposta de resolució sobre 
un model català de garantia juvenil (tram. 250-00962/11) sempre que s’hagin complert 
tots els requisits reglamentaris.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció dels 
accidents de trànsit, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020 té com a objec-

tiu col·locar a Catalunya a la davantera dels països europeus amb menys nombre de 
morts per milió d’habitants.

L’objectiu de la política de la Unió Europea sobre seguretat viària 2011-2020 és 
reduir la mortalitat en un 50%, considerant que els millors mètodes són l’educació, 
persuasió i dissuasió introduint a més la responsabilitat compartida.

Les dades estadístics de sinistralitat no disminueixen substancialment, el que ens 
indica la necessitat de potenciar les mesures preventives.

Tal i com s’ha demostrat en diversos estudis podem observar que les campanyes 
informatives influeixen molt més en els joves que en els adults.

Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mort per als joves 
europeus. I a Catalunya també és una de les principals causes de mortalitat jove.

És per això que creiem que s’han d’adoptar totes les mesures possibles per dis-
minuir els riscos de patir sinistres a la carretera.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Realitzar campanyes específiques dirigides als joves sobre els perills de la 

conducció temerària, ja sigui per velocitat excessiva, distraccions, consum d’alcohol 
o substàncies tòxiques, fent una avaluació posterior de l’èxit o no d’aquestes.

2. Organitzar jornades als diferents centres educatius en les quals s’expliquin de 
les conseqüències dels accidents d’una manera pedagògica i realista als joves de 14 
a 18 anys, fent un seguiment posterior als alumnes per veure si recorden el que s’ha 
explicat.

3. Fer campanyes entre els joves sobre la importància de fer servir d’una manera 
correcta el cinturó de seguretat.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 
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Debat i votació

Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil
250-00962/11

PRESENTACIÓ: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS, DAVID 

MEJÍA AYRA, DEL GP CS, POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC, JOAN GINER 

MIGUÉLEZ, DEL GP CSP, FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 56396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-

ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per un model català de ga-
rantia juvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut en tràmit d’urgència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Garantia Juvenil és un programa impulsat des de la Unió Europea amb l’ob-

jectiu de revertir una de les greus situacions que la crisi econòmica dels últims anys 
ha generat: l’atur juvenil. Des de la seva implementació, des del Parlament de Ca-
talunya i en especial des de la Comissió de Polítiques de Joventut se n’ha anat fent 
seguiment, així com també s’ha anat fent l’avaluació de la seva aplicació des del 
conjunt d’entitats i en especial del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), que ha reclamat de forma reiterada a les institucions que la Garantia Juvenil 
esdevingui l’eina per fer front a l’atur i la precarietat juvenil.

Malauradament, tal com apunta la Comissió Europea, els resultats no són els 
esperats. Les dades socioeconòmiques segueixen mostrant una alta precarització la-
boral, l’augment dels contractes temporals o la presència d’atur de llarga durada en 
la població jove activa.

El CNJC ha esgrimit en diverses ocasions que el «Plan Nacional de la Implan-
tación de la Garantia Juvenil en España» no s’adequa al model reivindicat per les 
entitats juvenils ni a les recomanacions fixades per l’European Youth Forum. Diver-
sos informes alerten de les mancances en la implantació del programa de Garantia 
Juvenil al conjunt de l’estat, derivades de les restriccions fixades que han restringit 
el marge d’actuació de les comunitats autònomes.

Després de les motles pressions i queixes rebudes per part d’administracions eu-
ropees, del govern català i del teixit socials, finalment el mes de desembre de 2016 
el govern central va acabar modificant alguns dels requisits d’accés al Programa 
de la Garantia Juvenil. Malgrat valorem positivament el canvi, seguim reivindicant 
que encara fan falta més modificacions per tal de poder aconseguir una implantació 
adequada i de qualitat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Manifestar al Govern Espanyol la necessitat de seguir flexibilitzant requisits 

per tal de poder desplegar un model català de garantia juvenil adequat i coherent 
amb el territori i les necessitats dels joves catalans.

2. Insistir en la necessitat de seguir impulsant el programa de Garantia Juvenil 
durant els propers anys, atès que els objectius cercats amb aquesta iniciativa encara 
no s’han acomplert.

3. Sol·licitar al Govern Espanyol una reunió amb una delegació de la Comissió 
de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya per tal de poder fer arribar els 
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demandes i els posicionaments treballats en aquesta comissió entorn a l’aplicació del 
pla de Garantia Juvenil.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS; David Mejía Ayra, GP Cs; Pol Gibert 

Horcas, GP SOC; Joan Giner Miguélez, GP CSP; Fernando Sánchez Costa, GP PPC,  
portaveus a la CPJ
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