
CPJ
DOSSIER

Sessió 9, dijous 28 de novembre de 2019

Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Pene-
dès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la vulneració 
de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen. Tram. 357-
00625/12. Comissió de Polítiques de Joventut. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre el funcionament de les beques de col·labo-
ració de les universitats i les irregularitats detectades d’ocupació encoberta de llocs  
de treball. Tram. 354-00156/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de  
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Inspecció de 
Treball per la detecció d’ocupació encoberta de llocs de treball amb becaris de les 
universitats. Tram. 354-00157/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-
mativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Sara Bujalance Arguijo, directora general de l’As-
sociació contra l’Anorèxia i la Bulímia, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les línies bàsiques d’actuació de l’Associació respecte als joves. 
Tram. 356-00500/12. Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris. Tram. 356-00526/12. 
Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Concepción Abellán Carretero, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè in-
formi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris. Tram. 356-
00527/12. Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Concepción Abellán 
Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Becàries de 
la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè in-
formi sobre les condicions de les pràctiques laborals dels estudiants universitaris. 
Tram. 356-00528/12. Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Concepción 
Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent 
Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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8. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Alumnat de la Uni-
versitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris. Tram. 356-00529/12. 
Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Concepción Abellán Carretero, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

9. Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun trastorn de l’es-
pectre autista. Tram. 250-00747/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 
24; esmenes: BOPC 447, 47).

10. Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als programes 
de prevenció del suïcidi. Tram. 250-00849/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 370, 9; esmenes: BOPC 447, 48).

11. Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de programes 
d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per a prevenir problemes de 
salut mental. Tram. 250-00850/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 370, 
10; esmenes: BOPC 447, 48).

12. Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves. Tram. 
250-00854/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 370, 14; 
esmenes: BOPC 447, 49).
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun 
trastorn de l’espectre autista
250-00747/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, David Bertran Román, diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les oportunitats de 
la joventut afectada pel Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

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) Posar en marxa, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la 

present resolució, un Programa de Garantia Juvenil que tingui en compte les ca-
racterístiques dels joves diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)  
i prioritzi les seves necessitats per tal de potenciar les seves capacitats.

2) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, David Bertran Román, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39084 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 17.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39084)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Impulsar i mantenir una cartera de serveis d’Ocupació Juvenil, coordinada 
també amb els serveis de salut que doni respostes integrals als joves, i tingui es-
pecialment en compte les necessitats dels joves diagnosticats amb el Trastorn de 
l’Espectre Autista (TEA) per tal de potenciar les diferents capacitats de manera 
 individual.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició 

2) En el marc del PIAISS, establir canals de coordinació efectius entre els serveis 
sanitaris, educatius i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats 
de tractament pels afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als 
programes de prevenció del suïcidi
250-00849/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a garantir 
l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi per a tots els ciutadans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària, 

és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per 
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer 
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aque-
lles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de 
les temptatives.

A Catalunya hi ha un grup de treball pioner en la prevenció del suïcidi, composat 
per professionals del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
l’equip del Centre de Salut Mental de la Dreta de l’Eixample del CPB - Serveis de 
Salut Mental i de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Aquests professionals han desenvolupat un programa de prevenció de conductes 
suïcides en persones amb risc que ha donat molt bons resultats.

L’accés a aquests programes, però, no és disponible per a tots els ciutadans de 
Catalunya. Malgrat la seva suprasectorialitat, les distàncies dels territoris més llu-
nyans de Catalunya a l’Àrea Metropolitana fan que, de facto, l’accés a aquest pro-
grama no sigui factible. Per altra banda, la dotació de professionals de què disposa 
aquest programa tampoc fa factible que doni cobertura a tots els ciutadans de Cata-
lunya que es troben en situació de risc de suïcidi a tot el territori.

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 definir progra-

mes de prevenció del suïcidi a cadascuna de les regions sanitàries de Catalunya, 
dotant-los dels recursos adients per a garantir que tots els ciutadans en situació de 
risc puguin accedir a les intervencions d’aquest programa sense diferències entre 
els territoris.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 44057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 17.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 44057)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar impul-
sant programes de prevenció del suïcidi a cadascuna de les regions sanitàries de 
Catalunya, dotant-los dels recursos adients per a garantir que tots els ciutadans en 
situació de risc puguin accedir a les intervencions d’aquest programa sense diferèn-
cies entre els territoris.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de 
programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per 
a prevenir problemes de salut mental
250-00850/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la imple-
mentació de programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces en la 
prevenció de problemes de salut mental al currículum acadèmic escolar, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària, 

és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per 
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer 
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aque-
lles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de 
les temptatives.

S’ha observat que les persones que han adquirit majors competències en habili-
tats per resoldre conflictes socials i emocionals presenten un menor risc per desen-
volupar problemes de salut mental al llarg de la seva vida i, tanmateix, s’han definit 
programes de formació en aquestes competències per a ser implementats al currí-
culum acadèmic dels nens i joves a l’àmbit escolar.

A hores d’ara, a Catalunya, la seva implementació no és extensa ni homogènia 
entre els territoris ni entre els centres educatius de cadascun dels territoris.

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) Definir un pla estratègic per a definir el programa formatiu en habilitats so-

cials i emocionals a les escoles i instituts de Catalunya, per tal de garantir que els 
nostres nens i joves es beneficiïn d’aquestes eines d’afrontament de les situacions 
que hauran d’afrontar al llarg de la seva vida i millorin les seves competències.

2) Implementar un pla estratègic de formació en habilitats socials i emocionals i 
avaluar els seus resultats garantint l’equitat en el seu accés per a tots els nens i joves 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 44079 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 17.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 44079)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Impulsar un pla formatiu en habilitats socials i emocionals a les escoles i 
instituts de Catalunya, per tal de garantir que els nostres nens i joves es beneficiïn 
d’aquestes eines d’afrontament de les situacions que hauran d’afrontar al llarg de la 
seva vida i millorin les seves competències.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Implementar un pla formatiu en habilitats socials i emocionals i avaluar els 
seus resultats garantint l’equitat en el seu accés per a tots els nens i joves de Cata-
lunya.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels 
joves
250-00854/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els ho-
raris de la pràctica esportiva dels i les joves, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2010 el 50,5% de la població major de 16 anys practicava un o més esports, i, 

d’aquests, el 49,3% formava part d’un club o associació esportiva. El 2015 hi havia 
16.705 entitats esportives legalment registrades, de les quals 9.008 són clubs asso-
ciats en 71 federacions, que mouen 608.658 persones amb llicència federativa, gran 
part d’elles amb titulars menors de 30 anys. Cal destacar l’estructura organitzativa 
amb que l’esport compta a tot el territori. Tenim 45 consells esportius que cobrei-
xen totes les comarques de Catalunya, amb 195.917 llicències esportives escolars. 
A més, els ajuntaments són titulars del 47% dels 40.298 espais esportius inclosos en 
les més de 14.000 instal·lacions esportives.

Aquestes dades demostren la capacitat de mobilització i d’organització del món 
de l’esport, i la implicació de les administracions en la seva gestió.

Per això, tal com recull el Pacte per la Reforma horària, les organitzacions, en-
titats, institucions i clubs relacionats amb la pràctica esportiva han d’impulsar la re-
forma horària partint del principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte 
dels ritmes circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja ho-
rària saludable). Això comporta l’adaptació i generalització d’uns horaris més salu-
dables per a la pràctica esportiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Adaptar els horaris de pràctica esportiva a unes franges horàries més saludables.
2. Adaptar els horaris de les activitats físiques i esportives dels infants i joves en 

edat escolar entre la finalització de l’activitat educativa i les 20 hores.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 44054 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 17.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44054)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Impulsar polítiques i actuacions que integrin l’esport i l’activitat física en la vida 
quotidiana, de forma que es porti a terme en horaris racionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

Portar a terme una campanya de sensibilització a la ciutadania en general i a 
tots els agents del sistema esportiu sobre l’adopció dels horaris de pràctica esporti-
va a unes franges horàries més saludables, posant especial èmfasi en la finalització 
a les 20 h en el cas de les activitats físiques i esportives d’infants i joves en edat es-
colar.
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