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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 L’ATUR (302-00174/12)  

 

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

1. Presentar al Parlament, en el següent període de sessions, un informe sobre 

l'estat actual del Servei d'Ocupació de Catalunya (ràtios de personal 

d'atenció al públic i administratiu a cada oficina, percentatge d'inserció, 

relació dels llocs de treball, etc.). 

2. Reforçar els llocs de treball necessaris per poder oferir els serveis bàsics 

d'orientació i formació per a l'acreditació de 150.000 persones cada any, tal 

com es va acordar en el marc de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de 

formació i qualificació professionals. 

Transacció amb esmena 1 de GP republicà i JxCAT 

3. Incrementar progressivament el nombre de personal orientador de les 

oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya per arribar a un tècnic per cada 

300 aturats, amb l’objectiu d’acostar-nos a les ràtios marcades per 

l’Organització Internacional del Treball (OIT) 

Transacció amb esmena 2 de GP republicà i JxCAT 

4. Reforçar els recursos del Pacte per la Indústria per tal d’afrontar els canvis 

que viu el sector. ; I establir un full de rutes i un lideratge clar per part del 

Govern, amb la finalitat de donar compliment al Pacte per la Indústria de 

manera efectiva. 

S’accepta esmena 1 del GP en Comú Podem 

5. Posar en marxa el Pacte pel Treball entre administració i agents socials i 

econòmics aprovat al Parlament el 2016. Aquesta iniciativa ha de permetre 

acordar les mesures necessàries per abordar els canvis en el món laboral i 

repartir millor el creixement econòmic.  

6. Posar en marxa, i donar compte  al Parlament en un termini de tres mesos, 

les mesures necessàries per reduir la temporalitat i la precarietat que 

afecta a les treballadors/es del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

S’accepta esmena 5 del GP de GP republicà i JxCAT 

 

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 
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7. Desplegar la totalitat de la capacitat formativa del Centre de Formació 

Professional d’Automoció en el curs 2020/2021. 

 

 Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

8. Donar compte davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Família, en un 

termini de tres mesos, dels resultats de la investigació anunciada sobre la 

pèrdua de 80 milions d’euros del fons social europeu destinats a combatre 

l’atur.  

9. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i la Consellera d’Empresa i 

coneixement compareixeran semestralment davant del Parlament per a 

informar sobre els ERO produïts, l'evolució de l'ocupació Catalunya i les 

mesures concretes que s'adoptin per part del Govern per la seva disminució 

i el seu paper en les negociacions 

Transacció amb l’esmena 3 del GP en Comú Podem 

  

Aprovats: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

 

 

 


