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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA LLUITA CONTRA LA 

DESOCUPACIÓ I LA PRECARIETAT LABORAL (Tram. 302-00088/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per 

temàtica l'establiment d'un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques, que 

reculli les recomanacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i 

tingui com model base el document que va adoptar el European Youth 

Fòrum sobre aquest tema. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP 

 

2. Implementar les accions d’acreditació i qualificació professional recollides a 

la LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. 

Aprovats: per unanimitat (125 vots a favor) 

 

3. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya 

per a poder oferir els serveis bàsics d'orientació i formació per a 

l'acreditació de 100.000 persones cada any i per a l'increment progressiu 

de la ràtio d'orientadors per a arribar a un per cada vuitanta aturats. 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 59 en 

contra (JxCat i ERC) 
 

NOU PUNT 3.bis 

Presentar abans del 15 de setembre una avaluació dels resultats obtinguts 

pel SOC en els seus diferents programes, amb l’objectiu d’estudiar mesures 

per augmentar l'ocupabilitat del servei i l'eficàcia de les polítiques actives 

d'ocupació.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1DEL GP Cs 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 59 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

4. Desplegar les estratègies territorials recollides a la Llei 13/2015, d'acord 

amb l’article 15 de l’esmentada Llei. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DELS GP JxCAT I ERC 
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5. Posar en marxa l’oferta formativa integral del Centre de Formació 

Professional de l’Automoció en el curs 2019/2020. 

Aprovats: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 

 

NOU PUNT 6 

Impulsar un marc de relacions laborals que garanteixi el compliment de la 

normativa laboral i la responsabilitat social empresarial, ajudant a frenar 

els abusos en matèria de contractació parcial, economia submergida, falsos 

becaris, el frau en alguns contractes temporals, la desigualtat laboral entre 

homes i dones i la sinistralitat laboral. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP  

Aprovat: per unanimitat (125 vots a favor) 

 

     NOU PUNT 7 

Establir un programa de retorn del talent a través de mesures de suport en 

l'allotjament, acompanyament i suport per a la contractació. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CatECP 

Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 

 

 

 

 


