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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 SITUACIÓ DELS JOVES  

(302-00188/12)  

 

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

1. Aprovar la bonificació en un 99% de la quota de l’impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments 

immobiliaris a menors de 35 anys. (PUNT RETIRAT) 

2. Ampliar el parc d’habitatge públic dotacional per a joves i fomentar, 

conjuntament amb les administracions locals, tinences alternatives 

d’habitatge per tal de combatre l’especulació immobiliària.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP 

Aprovat:  Unanimitat (131 vots a favor) 

 

3. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el 

pagament del lloguer de l’habitatge habitual.  

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 

 

4. Incrementar l’activitat inspectora en l'àmbit dels falsos autònoms, 

especialment sectors com els “riders”, col·lectiu format en gran part per 

joves.  

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

Aprovat:  Unanimitat (131 vots a favor) 

 

5. Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als i les joves 

emigrants un contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a 

empreses radicades a Catalunya.  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP) i 7 

abstencions (CUP i PPC) 

 

6. Posar en marxa ajuts per sufragar les despeses de desplaçament en 

retornar (desplaçament, trasllat, etc) dels beneficiaris del pla de retorn 

juvenil.  
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Aprovat:  126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i un 

diputat del PPC) i 6 abstencions (CUP i PPC) 

 

7. Convocar un grup de treball que tingui per objecte l’establiment d’un marc 

català de qualitat de les pràctiques, tal com recull la Moció 75/XII del 

Parlament de Catalunya, que reculli les recomanacions del Consell Nacional 

de la Joventut de Catalunya i que tingui com a model base el document que 

va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre aquest tema.  

Aprovat:  Unanimitat (131 vots a favor) 

 

NOU PUNT 

7.bis. Impulsar les pràctiques remunerades per als ensenyaments de grau 

superior.  

 S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP) i 7 

abstencions (CUP i PPC) 

 

8. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100€ als i les joves que 

compleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall 

d’opcions (museus, teatre, música, cinema, llibres...). 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 69 

abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

9. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació 

professionals mitjançant un procés de diàleg que garanteixi la participació 

dels diferents agents implicats i que faci efectiva la plena integració dels 

actuals subsistemes de formació professional. 

Aprovat:  126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i un 

diputat del PPC) i 6 abstencions (CUP i PPC) 

 

NOU PUNT: 

10. Destinar part de l'increment pressupostari en salut mental per a la 

millora de l'atenció als Joves en els CSMIJ i CSMA. 

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

NOU PUNT 
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11. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que 

comporta l'addició al Joc, adreçades als Joves i aplicar estratègies de 

prevenció en l'àmbit educatiu per a alumnes d'educació primària, 

secundària, batxillerat i llurs famílies. Aquestes campanyes han d'ésser 

dissenyades des de la perspectiva de la salut pública i s'han de dotar de 

pressupost.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP CatECP 

Aprovats:  Unanimitat (131 vots a favor) 

 

  

 

 

    


