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Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’accés dels 
joves a l’habitatge de lloguer. Tram. 250-01085/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 446, 134; esmenes: BOPC 489, 160).

2. Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i d’accés a l’ha-
bitatge per a joves. Tram. 250-01084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 446, 132; esmenes: BOPC 489, 160).

3. Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer. Tram. 250-
01083/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 446, 130; 
esmenes: BOPC 489, 159).

4. Proposta de resolució sobre el Carnet Jove. Tram. 250-01051/11. Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 427, 16; esmenes: BOPC 462, 10).

5. Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina. Tram. 250-01043/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 419, 35; esmenes: BOPC 462, 10).

6. Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense 
gluten. Tram. 250-01026/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 413, 44).

7. Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves. Tram. 250-00965/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 48).

8. Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat. Tram. 250-00929/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 364, 36; 
esmenes: BOPC 452, 8).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01085/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’accés al lloguer per part dels joves, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La joventut catalana, des de l’entrada a la crisi econòmica, es troba en submer-

gida en una situació de precarietat estudiantil i laboral. L’increment del preu de les 
matrícules, elevades taxes d’atur, la necessitat d’emigrar per tal d’assolir el futur que 
se’ns prometia aquí; són element inherents a la nostra condició. Per si fos un esce-
nari poc desfavorable, en trobem que quan volem emancipar-nos i iniciar el nostre 
projecte autònom de vida, no trobem habitatges assequibles. L’augment del preu del 
lloguer a tota Catalunya, sobretot a Barcelona on ha crescut més del 10% durant el 
2015, ens dificulta encara més emancipar-nos i rebaixem expectatives: busquem ha-
bitacions. Donant per iniciat així, un procés llarg, car i esgotador.

L’article 137 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estipula que la Generalitat 
li correspon la competència exclusiva en matèria d’habitatge. Això fa que des del 
Govern es tingui la potestat de planificar, ordenar, gestionar, inspeccionar i contro-
lar l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i l’equilibri territorial. A més, de 
l’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment en matèries d’habitat-
ges, tenint la potestat d’aplicar les mesures necessàries per assolir-les. Aquest punts 
són acompanyat per la capacitat de promoció pública d’habitatges i la possibilitat de 
crear una regulació administrativa del comerç referit a l’habitatge i mesures de pro-
tecció i de caràcter disciplinari en aquest àmbit.

Davant del marc ofert per l’Estatut d’Autonomia, es desenvolupà la Llei 13/2009, 
del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’AHG té com a finalitat 
facilitar la resposta de la Generalitat de Catalunya sobre els reptes existents en ma-
tèria d’habitatge per tal de poder donar una resposta de manera articulada i cohe-
rent. Al capítol 2, article 3, troba estipulades les seves funcions, i algunes d’elles han 
passat desapercebudes pel Govern. Aquestes, que són d’obligat compliment resulten 
encara més necessàries davant l’escenari actual i el compromís social ferm com el 
fet d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics garan-
tint l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables (capítol 2, article 3.q), el 
fet de vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels habi-
tatges i de mesures per garantir-ne un bon ús, conservació i rehabilitació (capítol 2, 
article 3.r) o el fet d’assegurar i garantir la protecció dels consumidors i els usuaris 
d’habitatges i la transparència del mercat immobiliari (capítol 2, article 3.s).

Immersos les joves catalanes en la situació prèviament descrita, creiem que és 
més necessari que mai que es produeixi l’aplicació d’aquests articles i que des de 
la Comissió d’Habitatge (CGAPH) s’obri el debat sobre l’Agència per tal de millo-
rar-ne les seves competències d’acció.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Millorar la publicitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de que 

les joves catalanes sigui conscient de la seva existència i les ajudes que pot propor-
cionar en l’accés a l’habitatge, mitjançant campanyes divulgatives i punts d’informa-
ció pròxims als centres d’estudis.

2. Incrementar la coordinació de les tasques en matèria d’habitatge amb els ajun-
tament de Catalunya, fent possible una acció coordinada davant els augments abu-
sius dels preus de lloguer o de compra. Així doncs, fer possible la construcció de 
programes socials que restringeixin les fluctuacions del mercat dins l’àmbit local.

3. Augmentar les subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
pagament del lloguer, ja que l’import d’aquesta haurà de ser conseqüent amb l’aug-
ment del preu, sobretot en cas de que la persona demandant sigui menor de 35 anys. 
A través de la seva aplicació, els menors de 35 anys haurien de rebre el 60% de l’im-
port del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 3.000 € anuals per habitatge.

4. Reactivar la incorporació d’habitatges a gestió temporal de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, que va interrompre la tasca el 2011, i seria necessària per tal 
de captar pisos tant de grans tenidors (buits o utilitzats per turisme) com del petit 
propietari (que se li ofereix una major seguretat que en el sector privat), i així fer 
front a la demandes desmesurades aplicades pel sector privat que resulten una gran 
barrera d’accés a l’habitatge pels joves.

5. Crear una regulació del preu de lloguer que permeti aplicar restriccions en 
els preus de lloguer dels habitatges, si es produeixen pujades superiors al 4%, i es 
permeti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya avaluar el mercat i sancionar a les 
empreses i els particulars que incompleixin la normativa per tal de garantir el ben-
estar social.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67869 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67869)

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

3. Continuar augmentant les prestacions i ajuts de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per al pagament del lloguer, ja que l’import d’aquesta haurà de ser con-
seqüent amb l’augment del preu, sobretot en cas de que la persona demandant sigui 
menor de 35 anys. A través de la seva aplicació, avançar perquè en el futur, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, els menors de 35 anys puguin arribar a re-
bre més de l’actual 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim 
superior als actuals 2.400 € anuals per habitatge, sempre que hi hagi disponibilitat 
pressupostària i l’increment de la quantia dels ajuts no posi en risc la sostenibilitat 
financera del propi programa ni provoqui el trasllat de la subvenció a un increment 
del preu de la renda.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió

4. Continuar impulsant la incorporació d’habitatges a gestió temporal de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, que va interrompre la tasca el 2011, i seria necessà-
ria per tal de captar pisos tant de grans tenidors (buits o utilitzats per turisme) com 
del petit propietari (que se li ofereix una major seguretat que en el sector privat), i 
així fer front a les demandes desmesurades aplicades pel sector privat que resulten 
una gran barrera d’accés a l’habitatge pels joves.

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

5. Instar la creació d’un nou marc regulatori del lloguer que equilibri les po-
sicions de drets i deures del propietari i l’arrendatari per incrementar el número 
d’habitatges en règim de lloguer. En aquest sentit caldrà proposar l’establiment de 
contractes de lloguer de llarga durada, i també de caràcter estable en el temps, amb 
uns criteris objectius d’actualització de la renda fixats en base a indicadors econò-
mics i/o el índex de referència creat per la Generalitat de Catalunya, per evitar in-
crements desproporcionats de la renda.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i 
d’accés a l’habitatge per a joves
250-01084/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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, presenta la Proposta de resolució sobre les alter-
natives de tinença i accés a l’habitatge per a persones joves, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’habitatge és un dels elements claus pel que es refereix a l’emancipació juvenil. 

Tenir capacitat per emprendre un projecte de vida autònom, per la població jove de 
Catalunya, depèn de diversos aspectes. Està clar, que més enllà del control del propi 
mercat immobiliari, es fan necessàries polítiques que dotin a la joventut de capa-
citat per poder accedir a l’habitatge. En aquest sentit cal remarcar que és la manca 
d’ocupació, amb taxes d’atur jove que a Catalunya es troben al llindar del 50% i en 
les quals predomina l’atur de llarga durada, on es troba una de les principals causes 
de la impossibilitat del jovent per poder tenir un projecte econòmic estable. Un fet al 
que es suma el grau elevat de temporalitat que suporta la gent jove, amb percentat-
ges de contractes temporals que arriben al 90%. La precarietat, doncs, és la princi-
pal lacra que ara mateix caracteritza la vida jove, extraient-los capacitats, no només 
econòmiques, sinó d’altres aspectes que marquen el projecte de vida i de retruc a 
tota la societat. Una altra dada que ajuda a entendre aquesta situació és el fet que la 
joventut ha perdut més del 22% de la seva capacitat econòmica des de que va escla-
tar la crisi econòmica. Una joventut relegada als marges socials implica una societat 
envellida en tots els aspectes.

La gent jove, però, no ha de ser un problema, sinó una solució, per això cal fer 
polítiques actives que els permeti accelerar la seva autonomia. En aquest sentit par-
lem de polítiques que permetin desenvolupar el dret a l’habitatge. La crisi econòmi-
ca ha fet que les xifres d’emancipació juvenil estiguin per sota de les de l’any 2003 i 
no arribin avui al 25%. I, malgrat el sotrac que s’ha produït amb la crisi econòmica, 
agreujada per la bombolla immobiliària, no s’han superat les velles receptes que ens 
han portat a la situació actual. Lluny d’això des de les administracions es segueix 
apostant per un model que s’ha demostrat devastador, no només pels interessos par-
ticulars del comprador, sinó pel propi sistema econòmic.

Actualment el paradigma es regeix per habitatge buits i per un parc públic d’ha-
bitatge de lloguer totalment insuficient, fet que provoca que moltes persones no pu-
guin accedir a un habitatge digne per viure. No cal dir que existeix la Llei d’Habitat-
ge de Catalunya, la qual, de forma pionera, ja va mirar de donar resposta a qüestions 
que actualment són el focus dels principals problemes econòmics del país. Aquesta, 
malgrat i que es troba parcialment suspesa pel Tribunal Constitucional, té escletxes 
que es podrien impulsar. L’esperit de la llei del 2007 no pot quedar-se en un calaix, 
ja que la gent jove necessita d’aquella voluntat política per donar resposta, urgent-
ment, a la situació que pateix.

Per això cal apostar per un model que tingui àmplies mirades i que s’allunyi del 
binomi compra o lloguer. Estem veient com actualment s’està produint una bombo-
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lla en els preus del lloguer que sembla que encara no ha tocat sostre. Quan la gent 
jove perd la capacitat d’accedir a un habitatge de lloguer pels alts preus d’aquest, per 
la manca de regularització del mercat i per la inestabilitat i precarietat del món la-
boral, des de les administracions s’han de treballar en alternatives habitacionals que 
permetin assolir nous paradigmes. Tanmateix, aquesta situació impedeix trencar la 
forta tradició arrelada en la que la compra es segueix considerant l’opció definitiva, 
en tant que el lloguer només es considera com a tal pel 5% de la població jove. De 
fet, encara parlem de taxes que superen el 40% en la que la compra segueix sent 
l’opció emancipadora. Però existeixen alternatives d’accés i tinença d’habitatge que 
han de passar a formar part del sistema actual i, per això, és necessària la implicació 
i aposta de les administracions públiques.

Parlem de la necessitat de tenir un model que inclogui com opcions tinences 
d’habitatge tals com la masoveria urbana, la copropietat, el cohousing, la cessió d’ús 
o la dret de superfície. Cadascuna d’elles no suposa una alternativa única al model 
actual, sinó que la combinació d’aquestes és la que ha de permetre trencar els abu-
sos del model actual, basat en l’equació compra-lloguer on, a més, la compra té una 
presència molt superior. Així alternatives com la masoveria urbana o la cessió d’ús 
tenen avantatges pel que es refereix a la coresponsabilitat en l’aplicació dels models. 
Altres com el dret a superfície, en canvi, poden suposar una vertadera alternativa si 
són promogudes per la pròpia administració, en tant que pot permetre a la mateixa 
impulsar un parc públic d’habitatge sense perdre la propietat del sòl, donant, al ma-
teix temps, garanties i ús social lligat al dret a l’habitatge.

De fet, el coneixement i aplicació de formes alternatives d’accés i tinença de l’ha-
bitatge és un dels objectius estratègics del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2020, el marc de referència per a la política de joventut, segons el qual cal impulsar 
noves formes i models residencials a les polítiques d’habitatge per superar la dualitat 
lloguer-propietat entre les persones joves. Així doncs, és fonamental lluitar contra 
l’expulsió quasi sistemàtica de les persones joves del mercat de l’habitatge.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Impulsar, fomentar i donar a conèixer fórmules més dinàmiques, flexibles i 

sostenibles per donar resposta als reptes actuals en matèria d’habitatge a les perso-
nes joves sota una perspectiva de sostenibilitat.

2. Incrementar el suport a les iniciatives de l’economia social que plantegin no-
ves modalitats d’accés i de tinença d’habitatge basades en la sostenibilitat, com les 
cooperatives d’habitatge i la cessió d’ús.

3. Desenvolupar mesures específiques per facilitar l’accés de la població jove a 
les alternatives de tinença i accés a l’habitatge.

4. Impulsar els allotjaments col·lectius amb caràcter transitori per a joves estu-
diants i treballadors.

5. Aplicar la incorporació de la flexibilitat física en el disseny arquitectònic dels 
habitatges perquè s’adaptin a les diferents necessitats canviants en els processos 
d’allotjament juvenil.

6. Donar suport i fomentar nous models residencials que afavoreixin l’emancipa-
ció i l’accés a l’habitatge dels i les joves amb discapacitat i malaltia mental.

7. Col·laborar amb els ens locals per tal de donar a conèixer i potenciar les alter-
natives existents en matèria d’habitatge, com la masoveria urbana, la copropietat, 
el cohousing, la cessió d’ús o la dret de superfície, especialment per a la gent jove.
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8. h) Facilitar la incorporació de la perspectiva d’alternatives als plans d’habitat-
ge locals promovent així la masoveria urbana, la copropietat, el cohousing, la cessió 
d’ús o la dret de superfície.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67868)

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

5. Vetllar perquè la normativa que s’impulsi en matèria d’edificació inclogui me-
sures que fomentin la flexibilitat física en el disseny arquitectònic dels habitatges 
perquè s’adaptin a les diferents necessitats canviants en els processos d’allotjament 
juvenil.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de 
lloguer
250-01083/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 l’accés 
de la gent jove a l’habitatge en règim de lloguer, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’inici de la crisi la taxa d’emancipació, excepte algunes pujades tímides, 

ha anat en un descens que sembla imparable. Segons l’informe de l’Observatori Ca-
talà de la Joventut sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya¸ del 
primer trimestre de 2017, si al 2007 es situava en el 33%, aproximadament, en el pri-
mer trimestre d’enguany es situa en el 23,1. Això vol dir que un 77,9% de la gent 
jove del nostre país no pot emancipar-se, i per tant, no pot desenvolupar un projecte 
de vida autònom. Les causes d’aquest descens sostingut i dels nivells tan baixos te-
nen a veure amb l’atur, la precarietat en les condicions de treball, la temporalitat i 
els preus elevats dels lloguers.

Pel que fa a l’atur, tot i que la taxa d’atur juvenil ha anat decreixent de forma tí-
mida en els darrers trimestres, observem que en segons quines franges d’edat conti-
nua essent molt elevada. Per exemple, entre les persones d’entre 16 i 19 anys és del 
51,9%. Tot i que la taxa d’atur juvenil és del 23,7% i que la taxa d’activitat és 
del 58,9% (sumant aturats), cal tenir present que el 53% de la joventut no rep cap 
tipus d’ingrés. Cal tenir present que el 85% de les persones joves aturades no reben 
cap prestació, i que les estudiants i persones inactives no tenen cap tipus de presta-
ció en l’actualitat.

La situació socioeconòmica de la joventut fa impossible la compra com a mitjà 
d’accés al dret a l’habitatge. Així doncs, s’aposta de forma natural pel lloguer, ja si-
gui de forma individual o en grup. Tot i que el preu de l’habitatge ha baixat al vol-
tant del 40%, l’accés per als joves no ha millorat, ja que la baixada dels preus dels 
lloguers no ha anat en sintonia a la del preu de venda de nous habitatges, i en l’ac-
tualitat la tendència dels preus dels lloguers dels darrers tres anys és a l’alça, com 
ho demostren les dades de l’Idescat. Cal sumar, a aquesta tendència, la falta de regu-
lació sobre els preus de les rendes dels lloguers, la desregulació del sector immobi-
liari en la promoció de l’arrendament de pisos, així com la completa indefensió dels 
llogaters i llogateres en la legislació vigent.

Així doncs, la legislació vigent estableix un marc en el que els preus dels llo-
guers no tenen regulació, donant cabuda a pràctiques especulatives, a la desviació 
d’habitatges destinats a residència habitual cap a residències de tipus turístics, etc. 
La manca de regulació, doncs, provoca que no existeixi cap tipus de control sobre el 
preu per accedir a un dret bàsic com el de l’habitatge. Aquesta situació es dóna des 
de l’aprovació de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
que establia la desregulació de la renda del lloguer, derogant la legislació anterior, 
datada de 1964, en la que s’establia una regulació específica basada en el cost de 
la vida i els salaris. Paradoxalment, la legislació del període democràtic ha acabat 
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amb la protecció de l’arrendatari i, per tant, del beneficiari d’un dret reconegut per 
la Constitució de 1978. Així doncs, la legislació vigent estableix que el preu del llo-
guer s’estableix amb pacte lliure entre dues parts. Aquestes parts, però, en cap cas 
poden estar en condicions d’igualtat, donada la desregulació i la preeminència de 
l’arrendador en la legislació vigent.

La gent jove necessita una legislació que protegeixi el seu dret a accedir a un 
habitatge digne, així com també ho necessita tot el poble de Catalunya. Seguint 
les recomanacions de la Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Urbans, 
aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolu-
pament Urbà Sostenible (Habitat III), a l’octubre de 2016, és necessària «l’elabora-
ció de polítiques, instruments, mecanismes i models de finançament que promoguin 
l’accés a una àmplia gamma d’opcions d’habitatges assequibles i sostenibles, inclo-
sos el lloguer i altres opcions de tinença [...] en les que es tingui en compte l’evolució 
de les necessitats de les persones i les comunitat, amb la finalitat de millorar l’ofer-
ta de l’habitatge (especialment per als grups d’ingressos baixos)». Aquestes políti-
ques han de començar, fent ús de les competències de la Generalitat de Catalunya, 
per l’elaboració d’una legislació pròpia que garanteixi uns preus i unes condicions 
dignes per accedir al dret a l’habitatge.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Impulsar una nova llei sobre l’arrendament d’habitatges en la que es reguli 

la renda en funció del cost de la vida, les variacions salarials anuals, i els criteris 
econòmics i socials corresponents per establir uns preus màxims que s’ajustin a les 
condicions materials de la població del país.

2. Que aquesta llei fixi un preu màxim en funció dels criteris assenyalats en el 
primer punt, establint sancions econòmiques per aquells casos que incompleixin la 
norma.

3. Que aquesta llei limiti la multipropietat per part de persones físiques i jurídi-
ques, establint un màxim d’immobles per tal d’evitar pràctiques especulatives.

4. Que aquesta llei marqui una regulació específica sobre l’accés de la joventut 
a l’habitatge en règim de lloguer, establint criteris pel que fa a la renda i la duració 
dels contractes en funció de les condicions pròpies de les persones joves, com poden 
ser la duració del curs acadèmic o l’excessiva temporalitat laboral.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CsP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67867)

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Elaborar el Projecte de llei de regulació de l’arrendament d’habitatges. La nova 
regulació ha d’incloure la durada dels contractes, les causes de resolució, les cessi-
ons i subrogacions, els drets d’adquisició preferent, les causes de suspensió i d’extin-
ció, els dipòsits i altres garanties. Així com abordar els supòsits de preus de lloguer 
abusiu.
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

4. Que aquesta llei defineixi mesures d’estímul específiques sobre l’accés de la 
joventut a l’habitatge en règim de lloguer, establint criteris pel que fa a la renda i 
la duració dels contractes en funció de les condicions pròpies de les persones joves, 
com poden ser la duració del curs acadèmic o l’excessiva temporalitat laboral.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.05.2017

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 Carnet 
Jove, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1986 

que té com objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida de les joves catalanes a 
través de l’oferiment i la promoció de serveis, propostes i descomptes en diferents 
àmbits. Aquest servei es troba gestionat per l’Agència catalana de la Joventut que a 
través seu pretén promoure i facilitar l’assoliment de dos eixos del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya; l’emancipació i la participació. Aquest carnet compte amb 
més de 552.000 titulars, i aquest passat 2016 va créixer un 4,33% respecte l’any an-
terior. Així doncs, observem que el Carnet Jove és una de les iniciatives de més pe-
netració social i de més llarga durada a nivell de joventut.

Aquesta iniciativa, pel seu desenvolupament, fa anys que es troba vinculada a la 
Fundació Bancària «La Caixa». La Caixa és un dels 10 bancs amb més pisos buits 
producte de desnonaments, d’acord amb les dades del Registre d’habitatges buits i 
habitatges ocupats sense títol habilitant de la Generalitat (2016) compte amb 5.109 
pisos buits. Si aquest fet per si mateix no tingués suficient pes, a més es suma que 
La Caixa és el banc català amb més inversió en armes: entre 2011 i 2015 va invertir 
87 milions d’euros entre les transnacionals Indra, Maxam, Oesia i Sener, com recull 
l’informe «Els bancs que inverteixen en armes», publicat pel Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau.

Cada cop que una jove tramita el seu Carnet Jove, es veu obligada d’una forma o 
altre a passar-se per les oficines de «CaixaBank»: sigui havent d’anar a tramitar-lo, 
sigui per ser menor, o sigui per anar-lo a recollir. La tramitació d’aquesta iniciativa 
per millorar la vida de les joves sempre les condueix a una de les entitats bancàries 
més grans del nostre país i amb un bagatge que deixa molt a desitjar.

Per tant, cal preguntar-se si una política pública ha de servir per publicitar una 
entitat bancària amb les dades abans donades. Aquest projecte del Carnet Jove, hau-
ria d’arrelar-se al territori i a les entitats públiques o de l’economia social que gene-
ren un valor social per Catalunya. La independència dels projectes del govern amb 
els grans tenidors catalans, és garantia d’una vocació de servei públic.

Així doncs, és necessari reformular la vinculació del Carnet Jove amb l’entitat 
bancària que el gestiona.

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. Emprendre les mesures necessàries per desvincular l’expedició i distribució 

del Carnet Jove de la Fundació Bancària «La Caixa», a fi d’evitar que una política 
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pública de joventut serveixi com a plataforma publicitària per a una entitat bancària 
privada.

2. Promoure la vinculació per l’expedició i distribució del Carnet Jove amb enti-
tats públiques i socials, i/o vinculades a l’economia social i cooperativa, localitzades 
arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CsP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64444 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 06.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64444)

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

1. Emprendre les mesures necessàries per desvincular l’expedició i distribució 
del Carnet Jove de la Fundació Bancària «La Caixa», a fi d’evitar que una política 
pública de joventut serveixi com a plataforma publicitària per a una entitat bancària 
privada.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

2. Promoure la vinculació per l’expedició i distribució del Carnet Jove amb en-
titats públiques i socials, i/o vinculades a l’economia social i cooperativa, localitza-
des arreu de Catalunya, quan finalitzi la vigència de l’actual contracte administratiu 
d’adjudicació de les tasques d’emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Marta Moreta Ro-

vira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la mutilació genital femenina, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En compliment de la resolució aprovada per l’ONU el 2012 en contra la Muti-

lació Genital Femenina (MGF), cal instar les institucions a emprendre campanyes 
de sensibilització perquè aquest costum deixi de ser considerada un fet cultural i es 
vegi com el que és, una agressió a la llibertat i a la salut de les dones que cal era-
dicar.

Hi ha moltes nenes en risc que viuen països occidentals, com Espanya. És el cas 
de les filles de migrants procedents de països on la MGF es concep encara com un 
ritual de puresa pel qual les nenes han de passar i, en estar prohibit realitzar la mu-
tilació dins de l’àmbit sanitari, el porten a terme en la clandestinitat i en condicions 
d’alt risc per a la salut de les menors. Segons l’últim Mapa de la Mutilació Geni-
tal Femenina a Espanya, realitzat per la Fundació Wassu-UAB el 2012, a Espanya 
resideixen més de 200.000 habitants provinents de països en els quals es practica 
la MGF i prop de 17.000 nenes i joves estan en risc de patir ablació a casa nostra. 
L’educació, informació i sensibilització són les eines més eficaces per combatre la 
MGF dins i fora de les nostres fronteres i, per això, cal reclamar a les institucions 
que desenvolupin campanyes informatives i impulsin polítiques socials, especial-
ment en l’àmbit de la salut, formant al personal sanitari perquè reconegui els casos 
de MGF i pugui assessorar i tractar adequadament a les pacients que hagin patit 
aquesta pràctica.

La mutilació genital femenina (MGF) inclou totes les operacions que, de forma 
premeditada i per motius no mèdics ni racionals, torben o fereixen els òrgans geni-
tals femenins afectant greument a la sexualitat i a la salut de dones i nenes. És un 
cruel reflex la desigualtat de gènere que tracta d’impedir el plaer femení a través de 
la sexualitat, a més d’una pràctica molt perillosa que no només situa a un pas de la 
mort a moltes dones i nenes, sinó que, a llarg termini, pot generar greus complica-
cions per a la salut de les dones, problemes en el part per a aquelles que han estat 
objecte d’aquesta pràctica i doloses seqüeles cròniques. Considerem un gran avenç 
en la lluita contra la MGF la resolució del Parlament de la Unió Africana aprovada 
en 2016 que prohibeix la mutilació genital femenina a tot el continent, però recorda 
que aquest organisme no pot legislar perquè només té caràcter consultiu, i per tant, 
cal seguir treballant per canviar la mentalitat dels qui defensen l’ablació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Emprendre campanyes de sensibilització perquè aquesta pràctica deixi de ser 

considerada un fet cultural i es vegi com el que és, una agressió a la llibertat i a la 
salut de les dones que cal eradicar.
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2. Impulsar polítiques socials, especialment en l’àmbit de la salut, formant al 
personal sanitari perquè reconegui els casos de Mutilació Genital Femenina i pugui 
assessorar i tractar adequadament a les pacients que hagin patit aquesta pràctica.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Marta Moreta Rovira, di-

putats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64443 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 06.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64443)

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

1. Continuar implementant accions de prevenció i sensibilització perquè aquesta 
pràctica ancestral i patriarcal es vegi com el que és, una vulneració dels drets hu-
mans i una agressió a la salut de les nenes i dones que cal erradicar.

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

2. Impulsar polítiques socials, especialment en l’àmbit de la salut, serveis socials 
i ensenyament formant als professionals públics perquè reconeguin els casos de Mu-
tilació Genital Femenina i puguin assessorar, derivar i tractar adequadament a les 
nenes i dones que hagin o puguin patir aquesta pràctica.
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de 
la dieta sense gluten
250-01026/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, 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 la sen-
sibilització entorn de la moda de la dieta sense gluten, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Existeixen diverses patologies relacionades amb la ingesta de gluten, una pro-

teïna present en molts cereals, com el blat, l’ordi, el sègol, la civada no certificada 
sense gluten; entre altres.

La malaltia celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter 
permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten 
que provoca una atrofia de les vellositats de l’intestí prim que afecta a la capacitat 
d’absorbir els nutrients dels aliments. Els riscos d’una celiaquia no tractada són: in-
fertilitat / avortaments de repetició, osteoporosis prematura, afectacions neuronals, 
càncers gàstrics, problemes de desenvolupament en infants, hipotiroïdisme, insufi-
ciència pancreàtica, entre d’altres.

A més de la celiaquia, també trobem persones amb sensibilitat al gluten no celí-
aca (SGNC), es tracta de pacients en els que hi ha evidència de que la patologia que 
pateixen és provocada per la ingesta de gluten, però als quals se’ls hi ha descartat 
prèviament que siguin celíacs o que tinguin al·lèrgia al gluten.

En darrera instància, trobem també doncs els al·lèrgics al gluten, aquesta pato-
logia és menys comú i cal distingir-la bé de les dues anteriors. Quan diem que una 
persona és al·lèrgica als cereals que contenen gluten volem dir que el seu sistema 
immunitari reacciona espectacularment en un intent de protegir el cos d’aquesta 
proteïna que considera agressora (al·lergen), i produeix anticossos específics contra 
aquesta, sense necessitat de que arribi a l’intestí. A la vegada, també s’activen unes 
determinades cèl·lules del cos alliberant histamina i altres substàncies químiques 
que produeixen inflamació, picor, mocs, tos o trastorns respiratoris.

Tot i ser patologies diferents, l’únic tractament per a totes elles és el seguiment 
d’una Dieta Sense Gluten (DSG) estricta durant tota la vida en la qual, a més dels 
aliments, és necessari prestar especial atenció a la contaminació creuada, procés pel 
qual un aliment que no conté gluten inicialment ho incorpora per contacte amb un 
aliment, superfície o utensili que sí que el conté.

Es calcula que la prevalença de la celiaquia a Catalunya està a l’entorn de l’1% 
de la població, la sensibilitat al gluten no celíaca del 6% de la població i de l’al·lèr-
gia al gluten del 0.5%. És a dir un 7% de la població catalana hauria de seguir una 
dieta sense gluten per prescripció mèdica. A més a més, cal tenir en compte que a 
Catalunya la tassa d’infradiagnosi de la celiaquia i de la SGNC es situa en xifres de 
més del 80%.

Davant d’aquesta realitat el nombre de productes sense gluten comercialitzats 
ha augmentat, essent freqüent trobar-los pràcticament a totes les grans superfícies i 
supermercats.
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Aquest fet, que a priori és evidentment positiu pel col·lectiu afectat, ha fet també 
que molta gent, que desconeix la malaltia, confongui aquests productes amb pro-
ductes per fer dieta, al punt que des de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comu-
nitària de Catalunya (AIFICC), el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya 
(Codinucat), així com des de l’Associació Celíacs de Catalunya, s’està alertant de 
l’augment de persones, sobre tot joves, que cada cop més segueixen una dieta sense 
gluten malgrat no patir cap patologia relacionada amb la ingesta de gluten, amb la 
intenció d’aprimar-se, incrementar el seu rendiment esportiu o simplement perquè 
pensen que és més saludable.

Tant des del Codinucat com des l’Associació Celíacs de Catalunya s’informen 
dels riscos de seguir una dieta a base de productes processats sense gluten, dieta que 
en cap cas és més saludable ni tampoc serveix per aprimar-se (els productes sense 
gluten contenen més sodi i més greixos saturats que els seus equivalents al mercat 
amb gluten).

Des de l’Associació Celíacs de Catalunya avisen de que aquesta moda pot arribar 
a ser perjudicial per aquelles persones que sí pateixen celiaquia, al·lèrgia o sensibi-
litat al gluten; atès que es corre el risc de banalitzar la malaltia, amb els perjudicis 
que això comportaria, i insisteixen en que es recomana la retirada del gluten només 
sota prescripció mèdica per tal d’evitar falsos negatius en el diagnòstic de les pato-
logies relacionades amb aquesta proteïna.

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 posar en marxa 

una campanya d’informació i divulgació per donar a conèixer les patologies relacio-
nades amb la ingesta de gluten i les mesures que cal prendre a l’hora de comprar 
els aliments i preparar-los per evitar la contaminació creuada; informant, sobre tot 
entre els joves, de les diferències entre la dieta sense gluten i la resta de dietes con-
siderades d’aprimament o venudes com «saludables», insistint en què la dieta sense 
gluten no té cap benefici especial en aquelles persones que no pateixen cap patologia 
relacionada amb la ingesta d’aquesta proteïna i dels riscos que suposa adherir-s’hi 
sense prescripció mèdica.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els accidents laborals en 
joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb les darreres dades sobre accidents laborals, hem de lamentar que durant 

el 2016 hagin persistit els alts índexs de sinistralitat laboral entre la població jove, 
segons mostra l’estadística del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Pel que fa 
a la distribució per edats, dit avanç constata que el nombre d’accidents laborals és 
més alt entre les i els joves, si bé en el cas de les dones, els índexs més elevats de 
sinistralitat laboral es donen, tant en dones de 16 a 19 anys, com entre les que tenen 
50 anys o més.

La precarietat és la primera causa dels accidents laborals. La xifra, des del co-
mençament de la crisi, ha anat ascendint en el conjunt del mercat laboral. Des 2012 
a 2014, l’índex de sinistralitat laboral entre homes joves va créixer un 2,8% i, en-
tre les dones, l’augment va ser del 12,3%. Temporalitat, contractes a temps parcial 
i subocupació no permeten organitzar un sistema preventiu adequat i, per contra, 
alimenten un terreny favorable a la proliferació de riscos en el treball. A més dels 
accidents laborals, la precarietat provoca manca d’autonomia en el treball i trastorns 
com estrès o ansietat, de manera que les persones joves també es veuen exposades 
en major mesura a riscos psicosocials.

La inestabilitat i la pèrdua de drets laborals contribueixen també a l’augment dels 
accidents de treball perquè, en molts casos, el personal no s’atreveix a exigir que es 
compleixin les normes de prevenció de riscos per por a perdre la feina. Per tot això, 
cal insistir en la necessitat de derogar les dues últimes reformes laborals i demana 
la posada en marxa de mesures legals que garanteixin els drets laborals i les condi-
cions dignes i de seguretat en l’ocupació. Així mateix, cal apostar per incrementar 
els esforços en prevenció i en formació, factors fonamentals per evitar els accidents i 
les morts a la feina i aconseguir aturar la tendència ascendent de sinistralitat laboral 
que vivim en els últims anys en el conjunt de la població treballadora

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar els esforços en prevenció i en formació dirigits als i les joves, per 

evitar els accidents i les morts a la feina, i aconseguir aturar la tendència ascendent 
de sinistralitat laboral que vivim en els últims anys.

2. Dirigir campanyes informatives amb especial atenció a les franges d’edat més 
joves, donant a conèixer els drets laborals i la necessitat de formar-se en prevenció 
de riscos laborals.
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3. Donar compliment a les mocions 11/XI i 27/XI en la seva totalitat, així com 
les propostes de resolució relatives a la lluita contra l’atur i la precarització, aprova-
des pel Parlament en aquesta legislatura.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 la prevenció de 
la violència de gènere entre menors d’edat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència masclista és una xacra cada cop més present entre els menors d’edat. 

Més del 80% de joves d’entre 14 i 18 anys manifesta conèixer casos de violència de 
gènere entre les parelles joves de la seva edat.

Amb l’ajuda de les noves tecnologies, les relacions de parella d’adolescents i jo-
ves s’articulen al voltant de mecanismes de control basat en el concepte de possessió 
en exclusiva de l’altra persona, fet que fa que s’accentuï el comportament agressiu.

Segons dades de la Fundació FAD, augmenten les formes de violència com mi-
rar el mòbil de la parella agredir físicament la parella, difondre imatges o missatges 
sense permís o controlar absolutament tot el que fa la parella.

Per una altra banda, l’informe que publica la Fundació ANAR posa de manifest 
que Catalunya va ser la quarta comunitat autònoma d’on més trucades van rebre, 
per assessorar ja sigui violència de gènere patida per una menor o bé violència de 
gènere que es dona en l’entorn familiar d’una menor. Aquesta fundació també posa 
a Catalunya en el pòdium de trucades rebudes on la víctima era directament una 
menor d’edat.

A més, el mateix Govern de la Generalitat de Catalunya informa a aquest grup 
parlamentari que l’any 2016 el nombre d’atestats instruïts per violència de gènere on 
la víctima es menor d’edat va ser de 538.

Si parlem de joves entre 18 i 35 anys, els atestats instruïts on la víctima és una 
dona es multiplica per 118 arribant a la xifra de 63.436.

Per tant, és un problema real sobre el qual les administracions han de reaccionar 
i prendre mesures amb la major celeritat i eficiència possibles.

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. Elaborar i posar en pràctica un protocol d’actuació únic interdepartamental en 

coordinació amb les entitats implicades, per a la seva aplicació en centres on princi-
palment es dirigeixen al públic menor d’edat i jove, com ara centres educatius, ocu-
pacionals, laborals i d’oci.

2. Adoptar totes les mesures pertinents necessàries mitjançant una potent cam-
panya de sensibilització social sobre aquesta problemàtica que inclogui els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials, intentant promoure que en la programació di-
rigida a infants i joves s’incentivin els valors de respecte i convivència entre homes 
i dones.
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3. Dotar pressupostàriament dels recursos necessaris per dur a terme els punts 
anteriors.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57816 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57816)

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

1. Revisar i adaptar els protocols i circuits existents d’atenció a les dones en si-
tuació de violència masclista per incorporar-hi les necessitats i especificitats de les 
persones adolescents. I, en concret, desenvolupar un capítol específic sobre adoles-
cents i joves dins el Protocol Marc per una intervenció coordinada contra la violèn-
cia masclista a Catalunya, en coordinació amb les entitats implicades, per a la seva 
aplicació en centres on principalment es dirigeixen al públic menor d’edat i jove, 
com ara centres educatius, ocupacionals, laborals i d’oci i centres d’educació no 
formal i espais joves.

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

2. Continuar desplegant les mesures pertinents necessàries mitjançant una po-
tent campanya de sensibilització social sobre aquesta problemàtica que inclogui els 
mitjans de comunicació i les xarxes socials, intentant promoure que en la programa-
ció dirigida a infants i joves s’incentivin els valors de respecte i convivència entre 
homes i dones.
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