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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 

 

Aprovat: Unanimitat (134 vots a favor) 

2. Promoure la Formació Professional com una via d’èxit de la formació superior, 

apostant per l’FP dual i reduint els preus públics perquè no sigui una barrera 

d’entrada a la formació. 

 

Aprovat: 61 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC), 9 en contra (CUP) i 

64 abstencions (ERC i JxCat) 

 

3. Continuar promovent polítiques d’inclusió social del jovent, especialment aquell que 

té més dificultats per a la inserció laboral i la formació professional, per tal de 

prevenir situacions d’exclusió del mercat laboral i facilitar les possibilitats 

d’emancipació. En aquest sentit, s’insta el Govern a: 

S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 3 DELS GP D’ERC I JXCAT 

Aprovat: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP i PPC) i 15 

abstencions (CUP i Cs) 

 

3.1. Garantir que els programes de foment de l'ocupació superin els models 

tradicionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d'inserció laboral 
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efectiva en el mercat de treball ordinari. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA NÚMERO 4 DELS GP D’ERC I JXCAT 

 

Aprovat: Unanimitat (134 vots a favor) 

 

3.2.  Impulsar la Garantia Juvenil atès que és una eina útil per aconseguir 

una inserció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs 

de treball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral 

dels i les joves, i obrint oportunitats cap a l'atracció d'emprenedoria 

innovadora que puguin esdevenir una opció laboral. Prioritzar el treball en 

les primeres etapes de transició dels 16 a 24 anys i, en especial, a qui no 

ha acabat amb l'acreditació dels nivells bàsics de formació. Publicar les 

dades del nombre de joves que han participat al programa de Garantia 

Juvenil i han aconseguit una inserció al mercat laboral. 

S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 5 DEL GP D’ERC I DEL GP DE JXCAT 

I S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 1 DEL GP DE CIUTADANS 

 

Aprovat: 125 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 9 

abstencions (CUP). 

 

 

 

Aprovat: 70 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 64 abstencions 

(ERC i JxCat). 

 

Aprovat: 50 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC), 73 en contra (ERC, JxCat i 

CUP) i 11 abstencions (Vox). 
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Aprovat: 62 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, Cs i PPC) i 72 en contra (ERC, 

JxCat i ECP). 

 

Aprovat: 59 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 11 en contra (Vox) i 

64 abstencions (ERC i JxCat). 

 

 

Aprovat: 120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 11 en contra 

(Vox) i 3 abstencions (PPC). 

 

9. Finalitzar aquest any l’estudi de l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys, per a la 

implementació al 2023, i continuar impulsant el funcionament progressiu de la T-

Mobilitat durant els propers mesos fins al seu desplegament definitiu. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA NÚMERO 11 DEL GP D’ERC I EL GP DE JXCAT 

 

http://www.parlament.cat/


 

 

 

 premsa@parlament.cat     www.parlament.cat     933 046 610   

 @parlament.cat 

 

 

Aprovat: Unanimitat (134 vots a favor) 
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