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Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Re
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer,
portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que esta
bleixen els articles 1 54 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l'emancipació juvenil
(tram. 255-00004/13).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1: Habitatge
Les dificultats que pateix el jovent de Catalunya per a l'emancipació es veuen
greument afectades per les dues darreres crisis estructurals, recentment vis
cudes. Tal i com demostra el darrer "Informe periòdic sobre la situació laboral
de la joventut" redactat per l'Observatori català de la Joventut del primer tri
mestre de 2022, la taxa d'emancipació juvenil de 16 a 29 anys es situa en un
18,2%. Malgrat que aquesta dada és lleugerament superior als anteriors nou
trimestres, també és cert que aquesta xifra dista molt del 30% assolit anys en
rere.
Aquestes xifres no són res més que una constatació de la dificultat actual que
tenen els nostres joves per emancipar-se i en concret per accedir a un habitat
ge digne.
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat i el Parlarnent de Catalunya han
estat pioners a l'Estat en l'impuls de mecanismes que ajudin a la contenció dels
preus del lloguer amb l'aprovació del Decret-llei 9/2019 i la Llei 1 1/2020, tot i
amb la posterior anul·lació de la norma per part del Tribunal Constitucional.
Davant dels motius exposats, cal seguir treballant en polítiques integrals
d'accés a l'habitatge i regulació, en especial per a joves.
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Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:

1. Liderar per part del Departament de Drets Socials -un cop aprovat el
Pacte Territorial Sectorial de l'Habitatge- un nou Pacte Nacional per a
l'Habitatge que proposi actuacions, especialment destinades als joves,
per garantir el dret a l'accés a l'habitatge.
2. Incrementar el Parc Públic d'Habitatge Social amb mesures com el fo
ment de la cessió d'habitatges buits de particulars cap aquest parc, que
garanteixi que tots els joves que així ho vulguin, puguin emancipar-se o
accedir a un habitatge digne en condicions d'equitat. Treballant alhora
per assolir la fita del 30% d'habitatge públic de lloguer social per ajoves.
3. Incorporar noves línies d'assessorament, comunicació i informació enfo
cades als joves per tal que es puguin facilitar els tràmits vinculats a
l'emancipació, des de les oficines de joventut del territori.
4. Assolir en el conjunt d'habitatges protegits de lloguer de nova construc
ció que dugui a terme la Generalitat de Catalunya un mínim del 25%, per
tots aquells joves de fins a 35 anys.
5. Instar al govern de la Generalitat a través dels municipis catalans a crear
un cens d'habitatges buits a tots els municipis, per identificar i millorar
la situació de necessitat d'habitatges per als joves, potenciant borses de
lloguer i ajudes a la rehabilitació de pisos sempre que aquests es desti
nin a lloguer social per a joves.
6. Fomentar des de l'administració noves polítiques d'impuls de models al
ternatius d'accés i tinença de l'habitatge, com la Masoveria Urbana o
l'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, segons les singularitats
territorials socioeconòmiques.
7. Contemplar els nous models d'habitatge com a una oportunitat per
combatre el despoblament rural, juntament amb el foment de l'HPO i
canvis normatius i legislatius per fer aflorar habitatge buit de les zones
en situació de despoblament, i facilitar-ne la rehabilitació i posada en
circulació com a habitatge assequible i de qualitat.
8. Impulsar l'estudi per a una regulació justa de les residències
d'estudiants i col·legis majors. Amb l'objectiu de garantir preus asse-
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quibles, l'adequació dels habitatges i fiances adaptades-à la normativa
actual.
9. Facilitar l'accés a recursos d'habitatge al jovent ex-tutelat que ho neces
siti prioritzant aquells que es trobin en situació de sensellarisme, per
tant, demanant que s'augmentin els recursos d'habitatge, i que es diver
sifiquin aquests per tal de poder atendre a tot el jovent i que cap jove
quedi al carrer.
10.Impulsar mesures per tal de facilitar l'accés a un habitatge per part de
joves migrants.
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Proposta de resolució 2: Ocupació
Pensar en les joves del país I la seva relació amb el treball, ens porta a un es
cenari de precarltzació quasi estructural que s'ha instal·lat en la vida i en els
imaginaris de present i futur de totes aquelles que veiem que l'estabilitat labo
ral i vital és una utopia que caldrà lluitar molt per arribar-hi.
La precarietat té moltes cares i són moltes les dades que ens ho confirmen. Un
gran nombre dejoves es troba en situació d'atur, concretament 147.900joves,
és a dir, el 21,6% de la joventut del país, i , per altra banda, la taxa d'atur per
les persones majors de 29 anys és del 9,2%. Cal tenir en compte que la mitjana
Europea es troba a I'l 1%. Mirem-ho, també, des d'una altra perspectiva: La taxa
d'ocupació juvenil es trobava, a finals del primer trimestre de 2021, al 46,6%.3
I aquí cal sumar-li que gran part de les joves que treballem ho fem amb una
alta temporalitat i parcialitat contractual. Seguim. Segons l'últim estudi de
l'Observatori Català de la Joventut Les persones joves a Catalunya. Diagnosi de
la situació actual i escenaris futurs, ens trobem amb grans dosis de joves sobrequalificades, ja són un 32% dejoves que estan altament qualificades i treba
llen, però en una feina que es troba per sota de les seves expectatives respecte
a la formació adquirida. Si encara rasquem més a la precarietat veiem, que a
diferència dels darrers anys, s'ha invertit la tendència d'atur entre homes i do
nes joves, on hi havia més atur dels homes joves i a partir de la pandèmia
s observa una tendència on les dones joves s'han vist més afectades. La pobla
ció jove estrangera també és un dels col·lectius més afectats per l'atur i dupli
ca les xifres que els de la població jove no estrangera. Si afegim el vessant ter
ritorial, veiem que molts territoris son generadors de precarietat, sovint lligat
al sector turístic i de serveis, on les joves son les primeres a ocupar aquests
llocs temporals i precaritzadors que no donen alternatives d'un futur digne.
Un escenari que, de nou, que demana de polítiques concretes en matèria labo
ral que atenguin les desigualtats socials presents entre les joves i ens doti a les
joves de presents i futurs estables i dignes de ser viscuts.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Desplegar polítiques actives d'ocupació adreçades específicament a les
persones joves, com un dels col·lectius més afectats per l'atur i la preca
rietat laboral, i en concret programes dels següents àmbits:
a. Assessorament i orientació per garantir l'accés al servei a totes
les persones joves amb criteris d'igualtat d'oportunitats i equilibri
territorial.
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b. Foment de l'ocupació per la via de la contractació, per incentivar
la contractació en condicions laborals dignes i estables, adaptada
a les necessitats de les persones joves.
c. Igualtat d'oportunitats, per fomentar la igualtat d'oportunitats en
tre les persones joves, independentment de les seves condicions
socials, de gènere i territorials.
d. Emprenedoriajuvenil.
2. Treballar, conjuntament amb els agents socials i educatius, el foment de
la informació sobre els drets laborals bàsics entre les persones joves,
també contemplant-ho en el currículum educatiu.
3. Desplegar programes per la inclusió laboral de les persones joves amb
problemes de salut mental, o amb risc de patir-ne.
4. Inspeccionar i sancionar els models empresarials que es fonamenten en
la contractació en frau de llei, amb la subcontractació de falsos autò
noms, i/o amb un abús de la temporalitat, i que afecta especialment a
les persones joves.
5. Fomentar l'Economia Social i Solidària entre les persones joves i realitzar
programes de suport a la incorporació de continguts a primària, secun
dària, batxillerat i a les universitats.
6. Dotar la Garantia Juvenil d'un nou enfocament que tirigui en compte les
circumstàncies econòmiques i socials de les persones joves, així com
els factors personals ( gènere, ètnia, origen, orientació sexual, nivell
educatiu) que limiten el seu desenvolupament, per tal de definir unes
polítiques que s'ajustin millor a les seves necessitats, des d'una pers
pectiva global, i contribueixin a garantir una continuïtat un cop acabat
el programa.
7. Elaborar un registre únic de les pràctiques laborals i formatives que du
en a terme les persones joves, amb la finalitat de calendaritzar
l'elaboració d'un pla per la desprecariatzació de les pràctiques i la re
muneració de totes elles en el marc de l'aplicació de la nova directiva
europea, garantint que totes les persones joves tinguin el suport per
part de l'administració a través de la Inspecció de Treball per vetllar que
no s'utilitzin places estructurals per a les pràctiques laborals i formati
ves.
8. Finalitzar durant el 2022 l'estudi d'ampliar la validesa de la targeta de
transport T-jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s'apliqui el
2023, i continuar impulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat
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durant els propers mesos, fins que se n'hagi despIegaifús. definitivament.
Millorar l'oferta de Formació professional arreu del país per tal que hi
hagi una efectiva oferta de Formació Professional pública a tot el territo
ri, un currículum acordat i treballat amb els agents socials pertinents i
una major inversió per a garantir una educació de qualitat.

El Parlament de Catalunya considera necessari:

10. La regulació de les noves realitats dels treballs, especialment amb el
dreta la Intimitat, a ladesconnexió digital I el dretalaconclllacló personallfamillaramb perspectiva de gènere,de les personesjoves.
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Proposta de resolució 3: Salut Mental.
Els confinaments deguts a la Covid-19 van posar de manifest, entre d'altres,
que la salut mental ha de ser tractada amb el mateix rigor i importància que la
salut física. Després de mesos de tancament i aïllament, son molts els joves
que van patir angoixa i depressió. Uns problemes i trastorns que avui dia en
cara són presents en el dia a dia del jovent del país. L'atenció a infants, adoles
cents i joves és prioritària i considerem qüe cal posar-hi els mitjans, esforços i
recursos adients en relació a la seva magnitud i complexitat. Des del Departa
ment de Salut s'estan desenvolupant accions, especialment en l'àmbit infantojuvenil, per tal que els serveis s'orientin més a la prevenció i siguin més proactius, accessibles i resolutius de manera que apoderin als joves. Aquesta legis
latura, el compromís del Departament de Salut és incrementar 80 milions
d'euros el pressupost de Salut Mental. D'aquests recursos, un tant per cent im
portant es destinarà als joves, així com a la millora de l'accessibilitat i la proactivitat dels Centres de Salut Mental Infantil i juvenil. D'altra banda, el Pacte Na
cional per la Salut Mental ha de contribuir a la millora de la intervenció
intersectorial per tal que els diferents departaments facin una aposta per a la
Salut Mental. En aquest sentit cal que l'actual pacte incorpori mesures concre
tes amb perspectiva juvenil que s'emprenguin amb la màxima celeritat possible.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Assegurar la continuïtat assistencial entre la infantesa i l'edat adulta pel
que fa a la salut mental infanto-juvenil, reforçant la promoció de la salut
i la prevenció, treballant intervencions intersectorials i transversals cocreades amb els joves i el seu entorn amb la implicació del jove i la fa
mília per assolir el correcte seguiment del tractament.
2. Garantir l'atenció psicològica a la gent jove, posant especial èmfasi en la
prevenció i en la detecció precoç d'aquelles situacions que poden supor
tar risc especialment en aquelles patologies preeminents entre la pobla
ció jove, com poden ser els trastorns de conducta, els alimentaris o les
addicions al jocs, videojocs i dispositius mòbils.
3. Abordar els casos de joves que es troben en situació de sensellarisme o
en situació administrativa irregular en coordinació amb serveis socials i
destinar recursos per a joves en aquesta situació, ja que moltes d'aques
tes poden tenir un impacte negatiu sobre la salut mental.
4. En el marc del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya elaborar un Pro
grama amb accions concretes , en col·laboració amb professionals de la
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salut i entitats expertes, dirigit a la prevenció del suïcidi juvenil amb es
pecial incidència a l'àmbit escolar dins del Programa Salut i Escola.
5. Elaborar estudis d'arreu del territori català sobre l'evolució de la salut
mental juvenil, per tal de prioritzar aquestes com una línia
d'investigació prioritària per al Departament de Salut i l'Observatori Ca
talà de la joventut. Que tingui especialment en compte l'impacte de la
pandèmia de la Covid en la salut mental dels joves, així com la diversi
tat territorial, la perspectiva de gènere i intercultural.
6. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització respecte la salut
mental, la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l'estigma, que no
caiguin en el paternalisme institucional i on s'utilitzin també canals de
comunicació d'ús habitual entre els joves com ara les xarxes socials.
7. Generar des del Departament d'Empresa i Treball un programa per a l'a
companyament de les persones joves de 16 a 29 anys amb problemes
de salut mental per a la seva inserció al món laboral o per la seva rein
corporació adequada a la feina que feien abans de patir un problema de
salut mental.
8. Vetllar per la difusió del decàleg de bones pràctiques adreçat a profes
sionals dels mitjans de comunicació i de xarxes socials, per informar
sobre la salut mental juvenil, tenint en compte la seva perspectiva i ge
nerant l'impacte necessari.
9. Combatre la pressió estètica i la gordofòbia, que pateixen fonamental
ment les dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional
i pot ser el detonant de trastorns com els Trastorns de Conducta Ali
mentària.
10.Promoure el lleure educatiu i les associacions esportives com a espai de
canalització de les emocions, detecció i prevenció de trastorns mentals i
espais respir amb suport terapèutic per als joves. Així com realitzar
formacions per tal de poder prevenir i detectar-los precoçment.

* La proposta de resolució 1 computa a JxCAT
* La proposta de resolució 2 computa a ERC
* La proposta de resolució 3 computa al PSC
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Alícia Romero Llano
Portaveu del GP PSC-Units

Mònica Sales de la Cruz
Portayim del GP JxCat

/""notàveu del GP ERC

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCC

David Cid^CoTorher
Portavéi^ ael GR ECP

Model: 255 Proposta de resolució subsegüent al debat general en el Ple

9

