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Sessió 5 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i 

tretze minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat del secretari en funcions, Ser-

gio Sanz Jiménez. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, David Bertran Román, David 

Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; 

Carles Castillo Rosique i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Lucas 

Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil (tram. 

250-00429/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 54).

2. Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves (tram. 250-

00516/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 43).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 

l’ocupació juvenil (tram. 250-00524/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

bat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 218, 54).

4. Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de 

Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 

el programa d’acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència (tram. 356-00281/12). 

David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats d’elaborar l’En-

questa a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Joventut 

perquè presenti l’enquesta (tram. 356-00290/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la publicació 

“L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració juvenil” davant la Comissió de Polítiques de Joventut 

perquè presenti aquesta publicació (tram. 356-00291/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Obser-

vatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 

sobre l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017 (tram. 356-00293/12). 

Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, 

del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat, davant la 

Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca d’informació que l’entitat duu 

a terme a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos (tram. 356-

00346/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bona tarda. Veient com està la comissió, l’actual composició, dono per oberta 
la sessió d’aquesta comissió.

Qüestió d’ordre

El primer que hem de dir és que observem que els partits de Junts per Catalunya, 
el Grup Republicà i la CUP - Crida Constituent, doncs, estan absents, han decidit 
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absentar-se de..., i, de fet, també el Partit Popular, han decidit absentar-se de la co-
missió; una comissió en la que havíem de tractar problemes tan importants com la 
implantació eficient del Pla de garantia juvenil, com una proposta de resolució sobre 
el foment de la cultura entre els joves, la proposta de resolució sobre el millorament 
de la garantia juvenil i de la qualitat d’ocupació juvenil, a més d’un seguit de sol-
licituds de compareixença i fins i tot substanciació de compareixences en aquesta 
mateixa comissió.

Jo vull recordar que, d’acord amb l’article 91.1 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, si no hi ha un quòrum mínim, que és el de la majoria absoluta, no es po-
den prendre decisions vàlides d’acord amb aquest Reglament, i, per tant, no podríem 
substanciar aquesta comissió, no podríem portar a terme aquesta comissió, preci-
sament per la falta d’aquest quòrum, per l’absència dels diputats d’aquests grups, 
fonamentalment de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP - Crida 
Constituent, que s’absenten per una justificació feta pública –diguem-ne, no per vies 
oficials, però feta pública–, relacionant la seva absència aquí amb el procés judicial 
que està tenint lloc al Tribunal Suprem.

Jo, des d’aquest punt de vista, crec que és important recordar que l’article 4 del 
Reglament del Parlament de Catalunya diu clarament que els diputats tenen el dret 
i el deure d’assistir a les comissions en la mesura que són representants de la ciu-
tadania de Catalunya i deuen un respecte institucional a la comissió, a la institució 
del Parlament de Catalunya i, en definitiva, al conjunt de la ciutadania de Catalu-
nya. Crec que suposa, aquesta absència seva avui, un clar menysteniment, una clara 
diguem-ne deixadesa de les seves responsabilitats com a diputats. I creiem, doncs, 
des d’aquesta presidència que la seva actitud el que fa és obstruir el normal funcio-
nament de les institucions catalanes, en aquest cas de les institucions d’autogovern. 
Aquells que tantes vegades es vanten de ser defensors de les institucions d’autogo-
vern, doncs, en aquest cas el que fan és menystenir-les per raons estrictament par-
tidàries.

I, dit això, doncs, jo crec que el que procedeix és donar, obrir un torn de paraula 
als grups que sí que assisteixen avui a aquesta comissió, respectant i assumint les 
seves responsabilitats davant la ciutadania de Catalunya, i crec que és important 
que puguin expressar la seva posició sobre el fet que no puguem portar a terme amb 
normalitat aquesta comissió.

I en primer lloc tindria la paraula el representant del Grup de Ciutadans, el se-
nyor David Bertran. Senyor Bertran, té la paraula.

David Bertran Román

Moltes gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari voldríem mostrar la 
nostra indignació, la indignació que és de tots els ciutadans als que representem, pel 
fet que aquests partits secessionistes continuïn degradant el Parlament de Catalunya 
al no voler permetre que es debatin i es decideixin assumptes que són realment re-
llevants per a la societat, com són els que s’han comentat.

Tenim aquí el que és la convocatòria amb les propostes sobre..., havíem de trac-
tar temes del Pla de garantia juvenil, pel que fa a cultura, diverses compareixences, 
entre les quals, doncs, hi havien les compareixences que nosaltres havíem sol·licitat 
de Joves de Societat Civil Catalana i de S’ha Acabat!, que són dos col·lectius que 
estan, bé, tinguent una situació difícil pel que fa al seu normal funcionament de-
gut a totes les traves que posa el nacionalisme, ja sigui al conjunt..., que pot patir 
el conjunt de la joventut que no és nacionalista o, en específic, pel que fa al que és 
la situació a les universitats. Volíem que ens parlessin d’aquests assumptes, volíem 
que compareguessin, que nosaltres els poguéssim preguntar qüestions, que s’escla-
rís quina és la situació que estan patint.

I, bé, doncs, veiem que, com ve sent habitual darrerament, molt desafortunada-
ment, el secessionisme utilitza el Parlament pel que fa als seus interessos partidistes, 
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la qual cosa és una cosa gravíssima pel que fa a democràcia. Un dels elements bàsics 
de la democràcia és que hi hagi un legislatiu, doncs, que funcioni, un legislatiu on 
hi han representades totes les sensibilitats de la societat i que, més enllà del poder 
que tingui l’executiu, pugui controlar-lo i la gent, a través nostre, a través dels seus 
representants, pugui veure sentides les seves demandes, encara que no siguin les que 
té el Govern executiu.

Per tant, nosaltres, com a diputats escollits per la ciutadania i pagats per aquesta, 
per cert, tenim el mandat i l’obligació de venir a treballar, assistir a les comissions 
i als plenaris, com està de forma..., reglamentàriament establert. I pensem que no 
fer-ho suposa un frau a la ciutadania. La vulneració d’aquestes obligacions dona 
lloc, com he dit, a aquesta paralització del normal funcionament del Parlament i, 
per tant, això altera greument les funcions democràtiques i perjudica el conjunt de 
la ciutadania.

El nostre grup parlamentari, Ciutadans, continuarà complint com sempre amb les 
seves obligacions amb la institució i amb els ciutadans de Catalunya als que, a dife-
rència del que fan els partits secessionistes, respectem profundament i als que defen-
sarem dels intents de menyscabar-ne la dignitat que estan desenvolupant els partits 
secessionistes i el secessionisme en el seu conjunt, doncs, volent menystenir aques-
ta comissió, en concret, que parla dels problemes que patim tot el conjunt de joves.

I aquí voldria ser molt concret, i és que els joves és ben bé igual quina sigui la 
nostra ideologia política pel que fa a la nostra situació econòmica i social. O si-
gui, nosaltres, independentment de quin partit votem, patim una greu taxa d’atur 
juvenil, una gran precarietat, tenim problemes pel que fa a «vivenda», a poder 
emancipar-nos, tenim problemes pel que fa a poder formar-nos correctament, tenim 
problemes que són molt amplis, i és una pena, doncs, per tant, que els grups seces-
sionistes boicotegin aquesta comissió i que, per tant, no puguem intentar solucionar 
aquests problemes que afecten a tots els joves, a tots els ciutadans joves.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula el representant de..., el senyor Pol 
Gibert, representant del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Jo intentaré ser més breu, perquè s’ha dit pràcticament tot, 
no? Jo crec que em sumo a la condemna de segons quin tipus d’actituds, bàsicament 
perquè avui ens trobem amb una barreja d’actituds –suposadament de protesta dels 
grups polítics, i una altra d’absència injustificada del Partit Popular– que fa, que pro-
voca que aquesta comissió no es pugui tirar endavant, perquè gent com la diputada 
Levy, que és vicepresidenta de la comissió, omet la seva funció i no està aquí en 
aquesta comissió, la qual cosa també em sembla igualment greu.

Evidentment, per la gent que opta com a protesta no venir a una comissió –i no 
és la primera vegada que passa–, dir que hi han vies de protesta no lesives amb els 
drets dels ciutadans. A nosaltres, com bé s’ha dit, ens paguen per defensar els inte-
ressos dels ciutadans, per intentar millorar la seva vida dia a dia, i podem protestar 
de moltes maneres que no siguin incompatibles amb aquesta tasca que hem de fer 
com a parlamentaris.

Dit això, també em volia disculpar en nom de la comissió i en nom d’aquest grup 
parlamentari amb la gent que avui ha vingut a la comissió a assistir, gent que està 
aquí darrere avui esperant que hi hagués una comissió productiva, on es poguessin 
debatre temes i comparèixer alguns d’ells davant d’aquesta comissió del Parlament; 
gent que fa una feina preparatòria i que ve aquí a exposar la seva situació, i que el 
Parlament els ha de dir avui lamentablement que no els podrà atendre perquè no hi 
ha un quòrum suficient a la comissió, per la qual cosa també des d’aquest grup par-
lamentari demanar disculpes a la gent que ha vingut avui i que no podrà ser atesa.



DSPC-C 194
19 de febrer de 2019

Sessió 5 de la CPJ  6

El president

Gràcies, senyor Gibert. I a continuació té la paraula el representant del Grup de 
Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Silvano.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. El primer que voldria fer és mostrar la nostra 
solidaritat amb els polítics catalans que avui estan sent jutjats, al nostre parer en un 
judici injust i que no s’hauria d’haver produït, i simplement desitjar que l’activitat 
parlamentària es reprengui al més aviat possible.

Moltes gràcies.

El president

Bé, una vegada escoltats tots els grups parlamentaris, a mi no em queda una altra..., 
molt al meu desgrat, perquè insisteixo que crec que les qüestions que avui es tractaven 
aquí eren prou importants. I m’he deixat el que comentava el senyor Gibert, demanar 
disculpes a les associacions aquí presents, tant a S’ha Acabat! com a Joves de Societat 
Civil Catalana, que, en definitiva, doncs, havien fet una tasca per preparar la seva pos-
sible compareixença, i lamento molt que hagin de patir les conseqüències d’una forma 
de fer política clarament irresponsable i que no assumeix les seves responsabilitats da-
vant de la ciutadania.

I, sense més, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i set minuts.
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