
MOCIÓ DEMANANT EL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 301/X SOBRE 

POLÍTIQUES CONTRA L’ATUR JUVENIL APROVADA PEL PARLAMENT. 

 

 

El darrer informe sobre la “Situació laboral de les persones joves a Catalunya” elaborat 

a partir de les dades de l’EPA del 4t trimestre de 2013, per l’Observatori Català de la 

Joventut de la Generalitat de Catalunya, assenyala que la taxa d’atur en el col·lectiu de 

joves de 16 a 29 anys se situa en el 37,4%.  

 

En xifres absolutes, dels més de 800 mil aturats que hi ha Catalunya, 243.800 

pertanyen a aquesta franja d’edats. El tram d’edat més preocupant d’aquest col·lectiu 

és el dels joves entre 16 i 24 anys, on la taxa d’atur arriba quasi al 50%. 

 

Per altra banda podem observar com l’atur de llarga durada afecta més als joves 

(17,7%) que als adults (12,2%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 

anys. 

 

La situació que viu el col·lectiu jove a hores d’ara en Catalunya és dramàtica si ens 

fixem en les dades de l’atur. És per això que en el context actual és fonamental enfortir 

les polítiques actives d’ocupació i millorar les polítiques passives com a mecanismes 

d’apoderament del jovent en la cerca de feina. 

  

En el mateix sentit, no es pot permetre que es continuï precaritzant la situació laboral 

del jovent, que en dificulta l’emancipació. D’aquesta manera cal situar en el centre del 

debat la manera de facilitar no només l’accés del jovent al mercat laboral, sinó la seva 

estabilitat en condicions dignes de treball. 

 

Cal prendre mesures per sortir de la crisi, dinamitzar l’economia i generar ocupació per 

a lluitar contra l’atur juvenil i millorar l’ocupabilitat dels joves. Cal demostrar amb 

accions la plena confiança en les capacitats dels joves, i posar-los a l’abast el màxim 

nombre d’oportunitats en tots els àmbits, perquè puguin progressar amb els majors 

èxits possibles. 

 

Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya va 

celebrar els passats dies 24 i 25 de juliol, el Ple monogràfic sobre la situació de la 

joventut catalana. Un ple que va proposar la Joventut Socialista de Catalunya i que el 

Grup Parlamentari Socialista va presentar a la resta de grups per portar-lo a terme, 

sumant-s’hi els grups de CIU, ERC, ICV-EUiA, Ciutadans i la CUP. 

 

Des de les associacions juvenils es va rebre molt positivament la celebració 

d’aquest Ple, i des del Consell Nacional de la Joventut de la Catalunya (CNJC), la 

plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de 

joventut d'arreu del país, es va impulsar un treball per concertar propostes per tal de 

presentar un document que representés les mesures que el milió de joves catalans 

necessiten. 

 

Entre aquestes propostes cal destacar totes aquelles que resumim a continuació i que  

requereixen de les administracions que se n’adoptin mesures urgents en àmbits com 
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l’educació, la formació, l’autocupació o la emprenedoria, implementant a la 

vegada plans integrals adreçats al jovent i suficientment dotats per part de les diferents 

administracions, per fomentar la creació de ocupació per a els i les joves. 

En aquest sentit l’educació és un element central previ i connectat amb l’esfera 

laboral, en la mesura que la trajectòria educativa és el punt de partida per a la 

generació d’oportunitats en la trajectòria laboral, fonamental per a igualar oportunitats 

d’emancipació i participació entre els joves que es troben en situació de desavantatge 

dins el sistema productiu. 

 

La formació també és clau per a millorar la competitivitat de les empreses i 

l’ocupabilitat dels joves, que són els primers a ésser expulsats del mercat de treball, 

sobretot els que tenen menys estudis, ja que s’ha demostrat que els joves que 

estudien formació professional tenen el triple d’oportunitats d’entrar al mercat laboral. 

 

Potenciar la formació dels joves ha de permetre impulsar la recuperació econòmica i 

posar una base formativa sòlida per a l’equilibri entre l’ocupabilitat dels joves i els llocs 

de treball presents i futurs.  

 

De fet, en el context econòmic actual a Catalunya, no ens deuríem poder permetre que 

cap persona es quedés sense estudiar per raons econòmiques: cal greixar l’ascensor 

social i garantir que els joves d’avui no esdevinguin una generació perduda. Tot el 

contrari que el que estan propiciant els governs de Catalunya i Espanya. 

 

També cal incentivar l’emprenedoria,  l’autoocupació individual i col·lectiva i, 

sobretot, de fomentar el cooperativisme com a base d’una economia més solidària i 

democràtica. És fonamental establir tota una sèrie de mesures per a facilitar tant 

tècnicament com econòmicament l’establiment de noves iniciatives ocupacionals. Això 

permetrà facilitar la creació de nous llocs de treball per als joves, desenvolupar llurs 

idees i innovacions i fomentar valors centrals com la responsabilitat, la solidaritat o la 

cooperació en pro del desenvolupament i el benestar comú. 

 

Malgrat les propostes del CNJC i les que van fer tots els grups parlamentaris, el dia 25 

de juliol de 2013, el Ple del Parlament va aprovar mesures que estaven molt per sota 

de les expectatives dels grups i entitats proponents. El Govern, amb el suport 

d’ERC, no va estar valent, menyspreant les necessitats dels i les joves catalans i 

catalanes sota l’excusa de la falta de recursos. 

  

Però tot i així, l’error en alguna votació - per part, bàsicament d’ERC - va portar a que 

s’aprovessin dues propostes fetes durant aquest Ple, recollides en la “Resolució 

301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut”: 150 milions 

d’euros per desenvolupar un pla de xoc contra l’atur juvenil, i 75 milions d’euros per la 

Beca “Queda’t a Catalunya”.  

 

En total, 225 milions d’euros per programes de formació i treball per a joves.  

 

http://oficinaparlamentaria.socialistes.cat/premsa/el-parlament-de-catalunya-aprova-amb-els-vots-en-contra-de-ciu-un-pla-de-xoc-contra-latur-juvenil-a-instancies-del-grup-socialista


El mes greu de tot, és que el passat 22 de gener de 2014, amb la aprovació pel Ple del 

Parlament del Pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2014, vam poder veure 

realment quin és compromís del Govern de Catalunya i ERC vers els joves: zero. 

  

Com ja va manifestar el nostre grup municipal en Plens anteriors, aquests 

pressupostos per al 2014, lluny de respondre a les necessitats del país: més recursos 

socials per pal·liar la greu situació que viuen moltes famílies, i més creixement 

econòmic que comporti la creació de nous llocs de treball, retalla en drets socials i en 

polítiques per al desenvolupament econòmic.  

 

Els pressupostos aprovats per CIU i ERC ens porten deu anys enrere en el nivell de 

despesa social per càpita. La despesa de salut, ensenyament, benestar, PIRMI i ajuts 

socials a l’habitatge ha caigut 2.763M€ des de 2010. I els recursos destinats a  l’impuls 

de l’activitat econòmica es redueixen dramàticament en relació al pressupost del 2012, 

en concret, en innovació i indústria, la reducció és del 67%. 

 

I com no podia ser d’altra manera, els Pressupostos no han inclòs les propostes 

que van ser aprovades pel Parlament en el Ple de Joventut del passat juliol, amb 

el vot favorable d’ERC, la qual cosa suposa deixar de destinar 225 milions 

d'euros aprovats per a polítiques contra l’atur juvenil. 

 

Tornem a manifestar, com ja ho vam fer en la moció sobre aquest tema aprovada pel 

Ple de L’Hospitalet del passat mes de juny de 2013, que tots aquests joves catalans 

i catalanes que s'amaguen darrere les dades de l’atur, no poden ser oblidats pels seus 

governs, en tant que són el futur del país.  

 

Cal concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en 

la joventut implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que 

necessita solucions reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves i 

que aquest no trobin altra solució que emigrar per poder treballar.  

 

L’atur i la precarietat laboral, en quant que a les primeres preocupacions dels catalans 

i catalanes* (*CEO 3a onada, 2013) també deurien ser les primeres preocupacions del 

Govern. 

 

Per altra banda el govern de la UE, encara que tard, s’ha n’adona’t que el creixement 

de l’atur juvenil, representa una amenaça real per al model social europeu i per a la 

capacitat d’Europa de recuperar-se de la crisi, i ha adoptat un paquet de mesures 

urgents. Una de les més importants és la Garantia Juvenil.  

 

El Programa de Garantia Juvenil, establert pel Parlament Europeu i finançat pel nou 

fons de la Unió Europea contra l’atur juvenil (6.000 m€ur.), té l’objectiu de garantir que 

tots els joves de fins a vint-i-sis anys rebin una oferta de treball, una educació 

continuada, una formació com a aprenents o un període de pràctiques una vegada 

transcorregut un determinat període de temps després d’haver acabat l’educació 

formal o d’haver quedat a l’atur (que la Unió Europea fixa en quatre mesos). Tots els 

estats membres de la Unió Europea han d’adoptar un Pla de Garantia Juvenil contra 

l’atur dels joves, que s’ha de traduir en mesures concretes. 



 

 

 

El Govern d’Espanya, tot i que el Pla de la UE es va aprovar el passat mes juny de 

2013, no va enviar el seu “Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España” 

fins el 20 de desembre de 2013. La presentació d’aquest Pla davant la UE condiciona 

rebre els 1.800 milions que la UE ha assignat a Espanya.  

 

Per totes aquestes raons,  

 

El Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER: Exigir al Govern de Catalunya el compliment de la “Resolució 301/X del 

Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut” aprovada el 25 de juliol 

de 2013, destinant, si s’escau, recursos d’altres partides pressupostaries ja assignades, 

davant el flagrant incompliment del punt 8 d’aquesta resolució, que diu literalment “El 

Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar un compromís polític de dotació 

econòmica suficient als pressupostos del 2014 per a desenvolupar i executar les 

mesures que estableix aquesta resolució”. 

  

SEGON: Instar el Govern de l’Estat a distribuir d’una manera justa entre les comunitats 

autònomes els recursos percebuts de la UE per a la posada en marxa aquest 2014 del 

Pla de Garantia Juvenil, atenent a les necessitats d’ocupació juvenil de les CCAA, per 

tal que aquestes puguin aplicar llurs propis programes, elaborats prèviament d’acord 

amb la realitat territorial de cadascuna. 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acords al diferents grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, als titulars dels Departaments de la Presidència, d’Economia 

i Coneixement, d'Ensenyament, de Benestar Social i Família i d'Empresa i Ocupació 

de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social del Gobierno de España i  a les entitats Creu Roja 

L'Hospitalet,  Associació Estudiants de L'Hospitalet,  Joves per la Igualtat i la 

Solidaritat, ITACA Els Vents, Cultura Tretze, Joves Obrers Cristians, Esplai La Florida, 

Federació Associacions de Veïns de L'Hospitalet, i UGT L'Hospitalet. 

Això no obstant...... 

 

  

 


