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MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES 
  
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa 
de manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un 
dels col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat 
la crisi econòmica. 
 
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya 
és d'un 52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 
16 a 19 anys arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 
i 29 anys a l’atur. L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 
18,8%, el que representa només una mica menys de la meitat del total joves 
aturats (39,9%). L’atur de llarga durada afecta més als joves (18,8%) que als 
adults (12,7%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Però l'anàlisis de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de 
l'Enquesta de la Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi 
ha joves en risc d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient 
minvades les seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació 
millor preparada de la història és, avui en dia, una generació hipotecada de 
per vida. 
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya 
ha acordat la cel·lebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut 
a Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una 
resolució aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea 
General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la 
plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals 
de joventut d'arreu del país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les 
joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen 
darrere les dades no poden ser oblidades pels governs. 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 
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necessita solucions reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per 
a joves. 
 
ATÈS que com ha dit Martin Schulz, president del Parlament Europeu en 
referència a la situació  actual dels joves europeus, “hem salvat els bancs 
però es corre el risc de perdre a tota una generació”. En el cas d’Espanya 
aquest risc és més elevat veient com es van degenerant les condicions de 
vida dels joves i les seves expectatives futures. 
 
ATÈS que el Govern de Mariano Rajoy ha presentat la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, document on crida l’atenció 
l’absència d’un compromís clar per garantir que els i les joves després 
d’haver perdut la seva ocupació o haver finalitzat el seu pas pel sistema  
educatiu formal puguin tenir accés a una oportunitat de formació o a una 
ocupació en un termini màxim de quatre mesos, segons estableix la 
Comissió Europea, que vol estendre aquesta pràctica que ha obtingut bons 
resultats a països escandinaus a la resta de la Unió Europea, amb el nom de 
Garantia Juvenil. 
 
ATÈS que com a conseqüència de les polítiques del Partit Popular, de les 
seves retallades en educació i sanitat, de la manca d’una política de 
creixement, són nombrosos els i les joves que, tot posseint una alta 
qualificació acadèmica i professional, es veuen forçats a sortir fora del nostre 
país per trobar l’oportunitat que a Espanya no aconsegueixen. La 
conseqüència d’aquesta situació és la pèrdua dels recursos humans millor 
preparats que en els que l’Estat ha invertit milions d’euros en la seva 
formació, inversió que no revertirà ni en la societat espanyola, ni en el nostre 
sistema econòmic. Una veritable fuga de talent, a la que la Ministra 
d’Ocupació i Seguretat Social del govern del Partit Popular s’ha referit 
cínicament com a “mobilitat exterior”. 
 
ATÈS que també son molts els joves investigadors que estan marxant del 
nostre país a causa de les retallades en la inversió en ciència i innovació, i 
als retards i incompliments dels terminis establerts dels programes 
d’investigació com ara el Ramon y Cajal, així com altres ajudes per a joves 
investigadors com els FPI.  
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ATÈS que en el món universitari, tot i ser Espanya un dels països del seu 
entorn que menys diners destina a beques – només un 0,08% del PIB 
davant  el 0,24% de mitjana dels països de l’OCDE -, quasi un terç dels 
estudiants universitaris – uns 85.000 estudiants – que aquest any gaudeixen 
d’una beca del Ministeri d’Educació podrien perdre l’ajut pel curs que ve, 
degut a l’enduriment dels requisits per accedir a una beca aquest curs. 
Estudiants que s’afegiran als 35.000 estudiants que ja la van perdre el curs 
passat. 
 
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, 
l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar suport a la cel·lebració del Ple monogràfic sobre la situació 
actual de la joventut al Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en 
marxa un pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques 
respecte la creació de nova ocupació i les condicions de treball dels joves, 
amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment. 
 
TERCER:- Instar el Govern de l’Estat a assumir un compromís clar per 
garantir que els i les joves després d’haver perdut la seva ocupació o haver 
finalitzat el seu pas pel sistema  educatiu formal puguin tenir accés a una 
oportunitat de formació o a una ocupació en un termini màxim de quatre 
mesos, tal i com estableix la Comissió Europea, tot abocant els recursos 
econòmics i humans necessaris 
 
QUART.- Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model 
productiu incrementant els recursos destinats a investigació, recuperar la 
inversió en I+D+i i garantir el compliment dels terminis establerts de les 
convocatòries dels programes d’investigació dedicats a “acollida per la 
recuperació de talents”, com els Juan de la Cierva i els Ramón y Cajal, així 
com altres ajudes per joves investigadors com els subprogrames FPI, per 
evitar la fuga de “cervells”. 
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CINQUÈ.- Instar al Ministeri d’Educació a que augmenti la seva partida per 
beques i rebaixi els requisits d’accés tant econòmics com acadèmics. 
 
SISÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una 
taula de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, associacions 
juvenils, associacions d’estudiants, forces polítiques i entitats municipalistes 
per pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur 
juvenil. 

 
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la 
suficiència de recursos econòmics i humans per fer front a totes les 
necessitats de formació, orientació i intermediació laboral dels aturats/des, 
donant continuïtat laboral als orientadors del SOC. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Ministeri 
d’Educació, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
 Això no obstant, l’Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més 
adient. 
 

L’Hospitalet,        ESBORRANY 
......càrrec....... 
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