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SESSIó NÚM. 34

La sessió s’obre a un quart de deu del matí i cinc minuts. 
Presideix, en funcions, el vicepresident, Xavier Crespo i 
Llobet, acompanyat del secretari en funcions, Xavier Dilmé 
i Vert. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Marta Pascal i Capdevila, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March 
i Agnès Russiñol i Amat, pel G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, pel G. P. 
Socialista; Rafael Luna Vivas, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya; Laura Massana Mas, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Inés 
Arrimadas García, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el representant de l’Assem-
blea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona 
Joan Mestres Giménez; el president de l’Associació Ca-
talana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol-
locació, Àngel Buxó i Lozano; el director executiu de la 
Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a 
Catalunya, Albert Colomer Espinet; el vocal de la Junta 
Directiva de la Federació Empresarial Catalana de la For-
mació Marc Jacas Templado; l’associat especialista en 
temes del SOC de la Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya Jordi Moncanut López; la 
presidenta de la Fundació Surt, Josefina Rubio Serrano; 
el president de la Federació d’Entitats d’Empreses d’In-
serció de Catalunya, Ignasi Parody Núñez; la represen-
tant de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa Maria Rosa Fiol Fernández; la directora de For-
mació, Ocupació i Polítiques Socials de Pimec, Lourdes 
Esteban Paredes; la representant de Foment del Treball 
Nacional Yésika Aguilar Granados; el secretari general 
de la Cecot, David Garrofé; el director gerent del Con-
sell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch i 
Andreu; el representant d’Aedipe a Catalunya, presi-
dent de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos 
Humans i director d’Operacions i Recursos Humans a 
Asepeyo, Ricard Alfaro Puig; el president de l’Associació 
de Joves Empresaris de Catalunya, Marc Bonavia Solé; 
el representant de Formació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris Justo Marco Fernán-
dez; el vicepresident de la Comissió Gestora de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya, Pere Forga Visa; la secre-
tària d’Estat del Benestar i Treball de la Unió General de 
Treballadors, Laura Pelay i Bargalló; el secretari general 
de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego Herrera; 
la representant de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris Pilar Ruiz Delgado; el secretari general de la 
Intersindical-CSC, Carles Sastre Benlliure; l’alcalde de 
Guissona i president de la Comissió d’Ocupació i Pro-
moció de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier 
Casoliva Pla; la representant de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques Àngels Chacón Feixas; el gerent 
del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès, Al-
bert Puigvert i Tuneu; el president del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Moianès, Dionís Guiteras i 
Rubio; l’alcalde de Solsona, David Rodríguez González; 
el secretari responsable de Treball del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya, Josep Ibars Guillén, i el 
catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions la-
borals Fausto Miguélez Lobo.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 353-01105/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Substanciació.

2. Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol-
locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 353-01106/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Substanciació.

3. Compareixença d’Albert Colomer, director executiu de 
la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (tram. 353-01107/10). Comissió d’Empresa i Ocu-
pació. Substanciació.

4. Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01108/10). Co-
missió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

5. Compareixença d’una representació de la Confederació 
de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-
01109/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

6. Compareixença d’una representació de la Fundació 
Surt amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 353-01110/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Substanciació.

7. Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01111/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

8. Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01112/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

9. Compareixença d’una representació de Pimec amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01113/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

10. Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01114/10). Comissió d’Empresa i 
Ocupació. Substanciació.

11. Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-
01115/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

12. Compareixença d’una representació del Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte 
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de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01119/10). Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

13. Compareixença d’una representació del Cercle 
d’Economia amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (tram. 353-01120/10). Comissió d’Empresa i Ocu-
pació. Substanciació.

14. Compareixença d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones 
(Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 353-01116/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Substanciació.

15. Compareixença de Marc Bonavia, president de l’As-
sociació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01117/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

16. Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01118/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

17. Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 353-01121/10). Comissió d’Em-
presa i Ocupació. Substanciació.

18. Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01122/10). Comissió d’Empresa 
i Ocupació. Substanciació.

19. Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01123/10). Comissió d’Empresa 
i Ocupació. Substanciació.

20. Compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindi-
cal del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01124/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

21. Compareixença d’una representació de la Intersindi-
cal-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(tram. 353-01159/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Substanciació.

22. Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 353-01130/10). Comissió d’Em-
presa i Ocupació. Substanciació.

23. Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01131/10). Co-
missió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

24. Compareixença d’una representació del Consorci 
Ripollès Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 353-01132/10). Comissió d’Em-
presa i Ocupació. Substanciació.

25. Compareixença d’una representació del Consorci per 
a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01133/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

26. Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu 
de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de pro-
jectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors de-
socupats provinents d’una activitat industrial en crisi, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
353-01158/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. Subs-
tanciació.

27. Compareixença d’una representació del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-01142/10). Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

28. Compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
353-01143/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. Subs-
tanciació.

29. Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 353-
01146/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. Substanciació.

El vicepresident

Bon dia a tothom.

Compareixença
d’una representació de l’Assemblea d’Aturats 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01105/10)

Donem la benvinguda al director general..., bé, al se-
cretari general i acompanyants, i als primers compa-
reixents del dia d’avui. Els demanaré als portaveus 
–als que ara hi són presents, i, per als que no hi són, 
que ja també ho tinguin present–..., que les seves in-
tervencions seran de tres minuts. Els recomano, si han 
de fer algunes preguntes, que siguin concrets, i que no 
cal fer discursos, eh?, perquè amb la jornada que te-
nim s’ha d’anar al gra.

I, respecte als compareixents, per espai de deu minuts 
podran fer la seva explicació, i després, ja, els porta-
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veus tindran tres minuts cadascun, i després podran fer 
una rèplica per espai de cinc minuts. És així? (Pausa.)

Molt bé. En primer lloc, té la paraula el senyor Joan 
Mestres Giménez, de l’Assemblea de Treballadors 
i Treballadores en Atur de Barcelona. Molt bon dia. 
(Pausa.) Haurà d’agafar un altre micro.

Joan Mestres Giménez (representant de l’Assemblea 
de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona)

Sí, gràcies. Arran d’aquesta compareixença, dins de 
l’Assemblea de Treballadors en Atur hem fet un inter-
canvi d’experiències com a usuaris del SOC, de refle-
xions sobre quin hauria de ser el paper del SOC en 
el sistema d’ocupació –pensem, no?–, i de com podria 
millorar-se. I això és el que intentaré transmetre’ls.

Abans de valorar la proposta concreta d’ordenació, 
una consideració prèvia: és que tota ordenació del sis-
tema d’ocupació pensem que és inútil si no va acom-
panyada d’unes polítiques..., d’un canvi a les políti-
ques d’ocupació; unes polítiques que creïn ocupació, 
que generin llocs de treball i dignifiquin el treball. 
Això vol dir..., m’estic referint a... Perquè el problema 
principal no és tant, pensem, la ineficàcia del SOC, o 
del sistema d’ocupació, sinó l’absència de llocs de tre-
ball. En conseqüència, s’ha de generar, aquesta oferta 
de treball, no?

Això vol dir canviar les polítiques, voldria dir no apli-
car lleis o derogar lleis com la reforma laboral, que 
tant està precaritzant la feina, que està destruint ocu-
pació. Vol dir repartir el treball, però repartir el treball 
no a base de generalitzar el treball a temps parcial, 
amb salaris de misèria, sinó reduint la jornada labo-
ral sense rebaixar els salaris, i..., que una jornada la-
boral de trenta hores setmanals amb un salari digne 
generaria molts llocs de treball, que podrien ser gesti-
onats pel SOC, i donaria més sentit a la feina del SOC, 
no? Voldria dir, també, aplicar polítiques que generin 
ocupació des del sector públic. Voldria dir prendre 
mesures contra el frau i les hores extres generalitza-
des, moltes vegades il·legals, forçades i no pagades.

Ja vam denunciar, des de la Coordinadora d’Assem blees 
d’Aturats de Catalunya, fa aproximadament un any, o 
més, que dintre del sector de la flequeria cada treba-
llador podia fer 573 hores anuals més que les previstes 
per llei; que el total en el sector serveis podia equival-
dre a uns cent mil llocs de treball –totes aquestes hores 
treballades. Això seria un..., lluitar contra aquestes ho-
res extres, que és una qüestió de voluntat política, tam-
bé donaria més llocs de treball, i donaria més sentit al 
treball del SOC i a la seva..., i a l’ordenació.

Passo una mica a parlar d’aquest projecte –considera-
cions, concretament. I és que, ja quan ens vam reu-
nir l’assemblea d’aturats amb la direcció del SOC, i, 
posteriorment, a nivell de coordinadora, amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació, vam manifestar en els 
dos casos la nostra preocupació, i contra..., la nostra 
preocupació per la privatització del servei d’ocupació, 
sigués parcial o total, i la nostra negativa que això pas-
sés, el nostre rebuig. Això se’ns va dir que no passaria, 
que no era la intenció. El conseller d’Ocupació ens va 

dir que la llei espanyola..., ai –perdó–, el sistema esta-
tal, que era més clarament privatitzat, no era el mirall, 
no era el que pretenien fer. Però tenim la sensació que 
aquesta ordenació pot ser una porta oberta que això 
passi, i ho rebutgem.

Per què ho rebutgem? D’entrada, com a treballadors 
en atur, no podem acceptar que ningú faci negoci de la 
nostra condició d’aturats, de les nostres dificultats per 
poder arribar a trobar feina. Pensem que unes agèn-
cies privades de col·locació i un servei públic d’ocupa-
ció tenen objectius totalment diferents. En el cas del 
sistema públic d’ocupació, pensem que l’objectiu és 
ajudar a garantir el dret al treball de tothom, i preocu-
par-se perquè aquest treball sigui digne. En canvi, en 
el cas de les agències privades, l’objectiu és el benefi-
ci: un negoci és un negoci.

Per tant, les agències privades prioritzarien els ca-
sos més fàcilment col·locables, no necessàriament els 
que més ho necessiten; podran fomentar contractes a 
qualsevol preu i precaritzar encara més les condicions 
laborals. Les mateixes condicions dels treballadors 
del SOC, en aquest cas, serien precaritzades, la qual 
cosa contribuiria a la ineficàcia del SOC, no? La con-
clusió és que un sistema totalment públic per nosaltres 
és l’únic que pot garantir els drets laborals i assolir els 
objectius socialment positius, i afavorir la lluita con-
tra l’atur.

Això, l’experiència com a usuaris del SOC... Podria 
ara explicar molts casos concrets de companys, no?, 
però tot va a parar al mateix. La sensació és que s’està 
buidant de contingut, de recursos, el SOC, per, d’algu-
na manera, tenir l’excusa que no funciona públicament 
i passar-lo a mans privades, no?

Això..., les conseqüències, quines són? Manques de 
recursos; doncs, que cada vegada és més difícil tro-
bar algú que hagi trobat feina a partir del SOC. Per fer 
gestions, és molt difícil, a vegades, trobar informació 
–companys que han perdut oportunitats perquè esta-
va desestructurat el tema de la informació. La forma-
ció per a treballadors en atur és pràcticament inexis-
tent, i no s’ajusta a les necessitats. Un dels símptomes, 
potser, més importants d’aquesta desvirtualització del 
SOC és la pèrdua de la figura del que era el tutor, no?, 
aquella persona que fa un seguiment, que demostra un 
interès de veritat perquè algú pugui trobar feina.

El servei públic d’ocupació necessita més recursos. 
Tots aquests recursos pensem que han d’anar a la part 
pública, no a la part privada –recursos humans i eco-
nòmics. Però necessita també, pensem, una participa-
ció més àmplia, més oberta, perquè tots –la població– 
puguem estar a dintre –dintre dels òrgans de gestió, 
em refereixo, no? Em refereixo al Consell de Direc-
ció del SOC, en què, segons tenim entès, hi ha l’Ad-
ministració, hi ha dos sindicats, hi ha organitzacions 
dels empresaris, hi ha Associació de Municipis, però 
els aturats no estan per enlloc; no hi estan representa-
des, les organitzacions d’aturats. Com a part central, 
pensem, com a mínim, coprotagonistes de tot aquest 
sistema, pensem que hauríem d’estar-hi. Voldríem sa-
ber quins criteris es fan servir per prendre decisions, i 
participar en aquestes decisions.
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Conclusió. Pensem que cal potenciar el sistema públic 
d’ocupació, que cal reforçar i dotar de més recursos el 
SOC. Però als treballadors del SOC, en els quals te-
nim plena confiança, no se’ls pot demanar miracles, 
perquè no se’ls pot demanar gestionar una oferta de 
treball que és inexistent, i encara menys si es preca-
ritzen les seves condicions de treball. Per tant, cal 
acompanyar-ho de creacions..., de polítiques de crea-
ció d’ocupació digna, que eliminin la precarietat, re-
parteixin el treball, però sense trampes, sense retallar 
salaris ni drets laborals amb l’excusa de l’atur. I, so-
bretot, que no es permeti que ningú faci negoci i tre-
gui benefici d’un drama tan dur com és tenir dificul-
tats per trobar una feina.

Crec que era això el que volia dir.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Donem la benvinguda com a acompa-
nyant, també, al senyor Diosdado Toledano.

Compareixença
d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Agències de Col·locació i 
Empreses de Recol·locació amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01106/10)

I ara té la paraula el senyor Àngel Buxó i Lozano, 
president de l’Associació Catalana d’Agències de Col-
locació i Empreses de Recol·locació, que ve acompa-
nyat de Casilda Martín i de Núria Barril. Té la paraula.

Àngel Buxó i Lozano (president de l’Associació 
Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses 
de Recol·locació)

Molt bé. Molt bon dia a tothom. Gràcies, en primer lloc, 
a la Mesa i als diputats i diputades, doncs, per donar-nos 
aquesta oportunitat d’avui poder expressar la nostra 
quant a aquest projecte de llei, de la Llei del SOC.

En primer lloc, tot això de les agències de col·locació 
va començar a néixer quan, un bon dia, Madrid, el Go-
vern central del senyor Zapatero, doncs, va publicar 
el Reial decret 1796 de l’any 2010, on totes aquelles 
entitats, totes aquelles empreses que, d’alguna mane-
ra, «intermediaven» en el mercat de treball, fos quina 
fos la forma d’aquesta intermediació, s’havien d’acre-
ditar com a agències de col·locació. Fins i tot recordo, 
per experiència pròpia, que, si no ho fèiem abans de 
tres mesos, això era sancionat com a falta molt greu, 
d’acord amb la LISOS, eh?

Què vull dir, amb això? Nosaltres no vam demanar 
ser agències de col·locació. Nosaltres ja feia molts anys 
que inseríem gent al mercat de treball, sense ser agèn-
cies de col·locació. La gent que avui en dia formem 
part de les agències de col·locació: entitats del tercer 
sector, ajuntaments, empreses privades, també, petites 
empreses de treball temporal, tots nosaltres ja «inter-
mediàvem» al mercat de treball abans del 2010, ja aju-

dàvem les empreses a trobar persones, i les persones a 
trobar feina.

Què va succeir, després d’aquest reial decret? Des-
prés d’aquest reial decret, l’únic que ens va créixer 
van ser els problemes. D’entrada, per acreditar-nos, 
havíem de complir tota una sèrie de requisits, que al-
guns van h aver de fer inversió econòmica, fins i tot 
alguns van haver de traslladar la seva seu per poder 
complir amb unes exigències com –i no discuteixo 
l’exigència, eh?, sinó el fet de posar-nos-ho a nosal-
tres– el tema, doncs, de complir –els nostres locals– 
amb el tema de la Lismi, amb un volum mínim de 
treballadors per poder actuar com a agència de col-
locació. A més a més, ja se’ns va començar a posar 
una feina extra, sense cap tipus de remuneració, i és 
que tothom que nosaltres entrevistéssim, o qualse-
vol que vingués a veure’ns als nostres despatxos..., ha-
víem d’informar el SEPE, amb la seva aplicació, de 
cada una d’aquestes accions que nosaltres fèiem.

A més a més, se’ns va marcar que la gent que cobra 
el Prepara, forçosament, per poder cobrar el Prepara, 
han de portar tres ofertes de treball a agències de col-
locació, la qual cosa vol dir que hem d’atendre gent 
que cobra el Prepara sense cap tipus de compensació 
per part de l’Administració.

És a dir, ens van créixer els problemes, ens van co-
mençar a posar feina, i, a sobre, criticats per tot arreu, 
per mitjans de comunicació, digues-li pels agents so-
cials, digues-li pel que vulguis. És a dir, ha nascut el 
«papus», eh? Les agències de col·locació són els do-
lents de la pel·lícula –són els dolents de la pel·lícula.

I això és el que hem viscut, durant tot aquest temps. 
I tot això sota la promesa que acabaríem col·laborant 
amb l’Administració. I sí, sí: quan arriba el 2014, el 
Govern central diu que col·laborarà amb les agències 
de col·locació. Mirem els resultats: amb agències de 
col·locació? O amb les grans empreses multinacionals 
de treball temporal que ara s’han apuntat a la moda de 
la recol·locació i la col·locació? Els resultats ho diuen 
tot. A qui s’atorguen, aquestes mesures?

I en el cas de Catalunya, sí, hem sigut pioners. Això sí, 
d’alguna manera, jo diria que condicionats i limitats 
en les persones amb qui podem actuar. Només podem 
actuar amb un determinat col·lectiu que l’Administra-
ció, en aquesta primera experiència..., ens ha portat a 
terme, i d’això en parlaré una miqueta més endavant.

És a dir, quina és la nostra experiència? Escolta, hi ha 
un moment que dius: «Escolta, i si ens deixessin com 
estàvem?» Seguirem buscant feina a les persones, eh?, 
seguirem treballant amb la gent. Però nosaltres som 
capaços de col·laborar amb l’Administració. I això no 
vol dir externalitzar l’Administració; això vol dir col-
laborar amb l’Administració. És que a vegades con-
fonem externalitzar amb col·laborar amb l’Adminis-
tració. Depèn del discurs que cadascú vulgui donar, 
evidentment, no?

Quan hi va haver la reforma del mercat de treball, es 
va aprofitar per, com deia, doncs, també beneir com a 
agències de col·locació les grans empreses de treball 
temporal, les ETT, no?, que abans, el 2010, com deia a 



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  7

l’inici, no havien estat acreditades, no? Però la veritat 
és que..., posaré un exemple, que a vegades tallem el 
nom d’«agències de col·locació» i no parlem de l’altra 
part, no?, les empreses de recol·locació.

Les empreses de recol·locació, les empreses d’outpla-
cement, les empreses que abans del 2010, lliurement 
–les empreses–, si volien o no, contractaven perquè 
ajudessin la gent que havien sigut acomiadats a tro-
bar feina o no, feien una tasca professional i de nivell. 
En el moment en què això es va posar en la reforma 
laboral, que totes les empreses que presentessin un 
ERE havien d’oferir el servei de recol·locació a tre-
balladors de... –a les empreses que feien fora més de 
cinquanta treballadors–, això va anar cap a baix: des 
del punt de vista de servei, des del punt de vista de 
professionalitat..., i on van interferir nous operadors, 
que mai havien treballat en el tema de la recol·locació 
–mai havien treballat en el tema de l’outplacement–, 
i que es van apuntar a aquesta moda com un negoci.

És a dir, què és del que nosaltres, com a ACACER, ens 
queixem, de la situació actual? Mireu, ACACER, com 
us deia abans, és una associació catalana de la qual 
formen part, aproximadament, el 50 per cent de les 
agències de col·locació acreditades avui a Catalunya, 
més d’un centenar. Bona part dels nostres associats, 
com deia abans, són entitats del tercer sector; alguns 
ajuntaments, a través de les seves unitats de promoció 
econòmica; petits gremis i associacions empresarials; 
entitats de formació, empreses de formació que tam-
bé treballen en la inserció dels seus alumnes; algunes 
empreses de treball temporal locals; consultories pri-
vades i empreses de recol·locació. Això és el que for-
ma part d’ACACER. Us hem donat un dossier on, fins 
i tot, podreu veure no només la nostra composició, si-
nó la distribució que tenim a Catalunya, no?

I la nostra voluntat com a associació, lògicament, és 
representar, com avui estic fent aquí, i..., però una cosa 
molt important: treballar en cooperació entre tots nos-
altres. Sabem que som petits, però, precisament per-
què som petits i podem estar a tot Catalunya, això ens 
permet aquest treball de cooperació a l’hora d’ajudar, 
com deia abans, les empreses a trobar les persones que 
necessiten, i els treballadors a trobar feina, no?

Però avui estem aquí per parlar d’aquesta Llei del 
SOC. Jo, bàsicament, hi han dos punts que voldria 
ressaltar, d’aquesta llei. El primer, i el fonamental per 
nosaltres, i abans en feia menció, és aquest article 16, 
en el seu apartat j, no?, 2, on ve a dir que les agèn cies 
de col·locació només podran treballar amb determi-
nats col·lectius d’especials dificultats.

A veure, qui en sap més, de fer lleis, són vostès, els 
que estan aquí. Però una llei ha de limitar ja amb qui 
has de treballar i amb qui has de deixar de treballar? 
No seria millor que això ho limités un govern? La llei 
ha de posar portes? O ha de ser el Govern que sigui 
elegit pel poble? Per tant, entenem que la Llei del SOC 
no ha de posar limitacions en amb qui han de treballar 
les agències de col·locació. Després, el Govern que to-
qui, o els governs que toquin ja diran si només volen 
treballar amb aquests o volen treballar amb els altres, 

no? Però que, ja d’entrada, amb la llei es limiti això, és 
el que a nosaltres no ens sembla bé, no?

Penseu... Miri, jo ahir anava fent la prova en el PDF 
del projecte de llei, allò del «buscar», no?, i cinc vega-
des hi apareix la paraula «agències» –cinc vegades–: 
una és per controlar-nos, l’altra és per obligar-nos, l’al-
tra és per vigilar-nos i l’altra és per denunciar-nos, i 
només n’hi ha una, que és aquesta, per limitar-nos. 
Home... Potser sí que demanarem tornar al 2010, eh? 
Mirem-nos-ho –mirem-nos-ho.

I el segon punt, l’article 31.4, on es parla del consell de 
participació. Creiem que és una bona idea, però vol-
dríem que no només fos una idea plasmada a la llei, 
sinó que, realment, a l’hora de la veritat, fos un consell 
de participació on aquells que tenim anys i anys i anys 
d’experiència en la relació amb la gent que, per des-
gràcia, està aturada puguem dir-hi la nostra. I, potser, 
doncs, alguna de les idees que nosaltres podem apor-
tar poden ajudar que aquelles polítiques actives que en 
el seu dia, doncs..., anem desenvolupant, o que el go-
vern que pertoqui pugui desenvolupar, d’alguna ma-
nera..., puguem donar llum a algunes d’aquestes idees 
que a nosaltres se’ns ocorren, no?

Mireu, jo, per anar acabant, diria una cosa. El primer 
que hem de tindre tots molt clar és que, si volem re-
duir la taxa d’atur que avui en dia té el nostre país..., 
no ens amaguem exclusivament a pensar que l’activi-
tat econòmica ho farà tot. L’any 2005 i 2006, al nostre 
país, quan estàvem a la Champions League –l’econo-
mia anava molt bé, eh?–, seguíem tenint l’índex d’atur 
més alt de tot Europa, per sobre de Grècia i Portugal. 
Això vol dir alguna cosa; això vol dir que les políti-
ques actives o el sistema...

El vicepresident

Senyor Buxó...

Àngel Buxó i Lozano

...que tenim..., alguna cosa falla. Eh?

El vicepresident

Ja li han passat els deu minuts.

Àngel Buxó i Lozano

Doncs...

El vicepresident

Després tindrà oportunitat de tornar a parlar.

Àngel Buxó i Lozano

Molt bé, d’acord.

El vicepresident

Moltes gràcies.
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Compareixença
d’Albert Colomer, director executiu de la 
Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació a Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01107/10)

Té la paraula el senyor Albert Colomer Espinet, direc-
tor executiu de la Fundació Privada per a la Promoció 
de l’Autoocupació a Catalunya, per espai de deu mi-
nuts, també.

Albert Colomer Espinet (director executiu 
de la Fundació Privada per a la Promoció 
de l’Autoocupació a Catalunya)

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots. Grà-
cies per l’oportunitat que em donen de participar en 
una llei que ha d’ordenar o ha de donar solució a una 
de les problemàtiques més importants de Catalunya. 
Si consultem els nostres conciutadans, doncs, la pro-
blemàtica de l’atur i la dificultat de trobar feina són 
unes de les problemàtiques importants, i, per tant, 
aquesta llei ens ha d’ajudar.

Recordava la meva compareixença aquí ja en el 2002, 
quan vam fer, doncs..., van fer una altra llei per or-
denar el Servei d’Ocupació de Catalunya, i fèiem una 
reflexió sobre –quan feia la lectura d’aquest primer..., 
d’aquesta proposta de llei– la capacitat que té aquesta 
llei per avançar solucions a la problemàtica d’ocupació 
que ens vindrà. Jo crec que la problemàtica d’ocupa-
ció que tenim en aquests moments és una problemà-
tica molt concreta, i que s’hi estan donant solucions o 
no, però la llei hauria de donar resposta al que ve.

I, en general, jo crec que la llei està més preocupa-
da per la seva pròpia governança i per com es gestio-
na el mateix sistema, que per donar un cop de mà o 
donar una mirada a aquelles persones que en aquests 
moments tenen dificultats per trobar feina o dificultats 
per posar en marxa la seva feina.

I d’això vinc a parlar una mica aquí, com a director de 
la Fundació CPAC, fundació que fa trenta anys que es 
dedica a ajudar les persones a trobar un camí pel qual 
s’autoocupin, i a posar aquest accent que hem acon-
seguit posar, també, col·laborant amb el departament 
i amb diferents forces polítiques, en la autoocupació.

L’autoocupació és una de les fonts més importants de 
creació d’ocupació que tenim en el futur. Jo tinc un 
company que diu que, probablement, d’aquí a vint anys 
estarem tots autoocupats, ni que sigui per compte d’un 
altre, que és una frase molt ben trobadeta, però que ens 
explica una mica què estan fent les empreses, i, cada 
vegada més, què està fent la societat a l’hora d’organit-
zar-se. Convé que la formació sigui... –dic «la forma-
ció»–, l’ocupació sigui flexible, convé que la formació 
sigui per..., eficient, en aquells moments concrets que 
convingui, però, a la vegada, que sigui motivadora i si-
gui enriquidora. I, potser, el lloc on es troba tot això 
–i essent flexible no és precària, i essent molt eficient és 
enriquidora– és quan un treballa pel seu propi compte, 
és quan un s’autoocupa. I això és una font d’ocupació.

Jo llegia l’altre dia..., hi ha un estudi molt ben fet de J. P. 
Morgan sobre «New skills at the work», i explica com 
està compost el fenomen de l’autoocupació a tots els 
països de la Unió Europea. I el meu esforç, aquí, avui, 
és intentar concentrar-nos en aquesta font d’ocupació, 
d’autoocupació, que no és menor; una font d’ocupa-
ció que ocupa el 18 per cent de la població activa en 
el nostre país. És un dels percentatges més elevats, si 
ho comparem amb la resta d’Europa. N’hi ha alguns 
que estan en el 20; els països anglosaxons, per exem-
ple, estan en el 13, el 14. Aquest 18 per cent voldria dir 
que, si tenim 582.000 aturats i mantinguéssim aquesta 
proporció i els ajudéssim, 104.000 d’aquests podrien 
crear el seu lloc de treball –104.000 es po drien ocu-
par. Vol dir que és un àmbit important, per al qual..., jo 
crec que hauria d’haver-hi un apartat important en la 
nostra llei que els ajudés a fer això.

I, de vegades, em poso en la circumstància... I no 
«m’hi poso»: és que molta de la meva feina durant 
aquests trenta anys ha sigut ajudar persones que han 
passat per l’Inem, que en diuen; ho segueixen dient, 
encara que hi anem buscant noms diferents. Ells se-
gueixen dient «l’Inem». I els dius: «Vés al SOC.» Diu: 
«–No, ja hi he anat. He anat a l’Inem. –D’acord.» Han 
passat per aquests espais amb la voluntat de crear el 
seu propi lloc de treball, i es troben que possiblement 
és un dels llocs on l’entrebanc és més gran.

La llei configura una cartera de serveis, i una cartera 
de serveis molt ben dotada, però jo crec que ens alinea 
a tots en un tipus d’actuació en el qual el focus està 
posat en el fet que «t’ajudarem a trobar feina». Bé, hi 
ha gent que s’ajuden a si mateixos, i crec que en el col-
lectiu que ens ocupa, que són gent que es volen autoo-
cupar, figura més allò d’«inverteix en tu mateix». Bus-
quen recursos que els permetin, a dintre del sistema, 
millorar les seves capacitats d’autoocupar-se. I això és 
el que hem d’intentar aconseguir.

El sistema hauria de tenir, però, una atenció princi-
pal en aquestes persones que entren per la porta, i no 
sé si la cartera única de serveis, i, per tant, el que sí 
que es diu en la llei, que és aquesta individualització... 
Bé, jo crec que, més enllà de la individualització, hau-
ríem d’anar a la personalització. Individualització vol 
dir que els atendràs a tots un per un. Està bé que els 
atenguem un per un, en comptes de en sales grosses. 
Però personalització, en el nostre cas, i en el cas de 
les persones que volen autoocupar-se, voldria dir de-
tectar-los com més aviat millor, i ajudar-los que se-
gueixin fora de la fila, en lloc de, potser, posar-los en 
un itinerari pel qual alguns poders públics, o algunes 
persones dins de l’Administració, detectaran quina és 
la capacitat d’ocupabilitat que tindrà aquesta persona, 
i, per tant, què li han d’anar donant perquè sigui més 
ocupable.

Quan llegim la llei, tot i que hi han tres o quatre –ja 
els ho he dit– polsims de pebre en què diu «autoocu-
pació», per no deixar-nos-la, tot i que dintre de les 
funcions n’hi ha una que és la promoció de l’emprene-
doria i l’autoocupació, jo crec que està molt centrada 
–la llei–, potser massa centrada, pel nostre gust, en el 
que és l’ocupació per compte d’altri, i oblidem aquest 
18 per cent, que probablement, si anem amb una llei 



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  9

catalana, probablement..., a mi m’agrada dir que és un 
dels trets fonamentals de l’esperit català, que és aquest 
esperit d’emprenedors, que és aquest esperit d’ocu-
par-se pel seu compte, que és aquest esperit d’invertir 
en un mateix, que és aquest esperit de tirar endavant, 
malgrat les dificultats, recolzant-se en un mateix.

Entenc que la llei ha d’ajudar a tot això, i entenc que 
aquest esperit hauria de, una mica, remullar-ho tot. Si 
parlem d’un problema general, les respostes que s’es-
tan donant a nivell, doncs, de tot Europa són respostes 
d’impacte col·lectiu, en què tothom ajuda –com deia 
molt bé l’Àngel en el seu moment, o com després dirà 
en Marc– que el problema es pugui solucionar apor-
tant el millor de cadascú. Les lectures excloents, con-
troladores, jo crec que no són del segle XXI. 

A mi m’ha sobtat molt que aquesta llei no parli que el 
mercat laboral serà una cosa, doncs, que no serà cata-
lana; serà una cosa mundial, serà una cosa en què les 
empreses estan radicades a Irlanda, donen feina a ciu-
tadans sota, moltes vegades, unes formes mercantils o 
pseudolaborals que no són ben bé les que es llegeixen 
en l’Estatut dels treballadors..., i que, això, tot flueix, 
i que a les agències de col·locació, doncs, jo crec que 
els passarà una mica com als casinos online: estaven 
prohibits fins que tothom hi va jugar. Doncs, escolti, si 
és que són les maneres de fer, és que tot això funcioni.

En un moment donat, autoocupar-se significa obrir 
aquesta via al segle XXI. Hi haurà gent, i tots els conei-
xem, joves i no tan joves, que estan creixent en aquest 
camí, que estan desenvolupant itineraris nous per tro-
bar feina i per sentir-se realitzats en la seva feina. I, de 
vegades, això vol dir treballar a casa, vol dir treballar 
amb un ordinador, vol dir ser molt internacional, vol 
dir anar amunt i avall, o vol dir, senzillament, desen-
volupar tota una sèrie de feines que fins ara no se’ns 
ocorren, i que ningú contracta perquè les facis, sinó 
que un mateix se les inventa, i un mateix les desen-
volupa, i totes són igual de vàlides que treballar per 
compte d’un altre.

El sistema aquest d’ocupació, l’ordenació del sistema 
d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya, que 
tira cap al públic, porta més que la gent es facin depen-
dents, es facin dependents de quines seran les actua-
cions del nostre Govern per ajudar-nos a col·locar-nos. 
De qui és la funció de col·locar-se? Jo crec que hem de 
posar més l’accent a potenciar la persona, i que aques-
ta persona pugui trobar el seu itinerari. Si aquest itine-
rari és el de l’autoocupació, millor que millor.

Millor que millor perquè el 30 per cent d’aquests autò-
noms contracten algú. El 30 per cent d’aquests autò-
noms, a part de generar el seu propi lloc de treball, 
en generaran un altre. De fet, la mitjana és de 2,7. Vol 
dir que, probablement, si aquests cent mil aturats els 
posem en marxa com a autònoms, doncs, no crearan 
només 104.760 llocs de treball d’autònoms, o d’auto-
ocupats, sinó que, potser, aquests en crearan trenta 
mil més. Bé, ja estem aquí arribant a nivells de treball 
que permetran dinamitzar molt l’economia.

I aquestes persones, quan s’adrecen al sistema d’ocu-
pació per buscar algú que treballi per a ells..., proba-
blement tampoc hi trobaran la resposta. No hi entraré, 

perquè, segurament, molta més gent a part de mi par-
larà avui, i ja hi entrareu en això; però, probablement, 
la manera en què una empresa es pot acostar, o un em-
presari autònom es pot acostar al Servei d’Ocupació 
de Catalunya per oferir un lloc de treball tampoc es-
tà molt ben aconseguida. No està molt ben aconsegui-
da en la llei, probablement molt més pensant en quins 
serveis hem d’oferir a les persones que hem d’ajudar a 
ocupar-se, que no pas en com hem de dinamitzar un 
mercat en el qual aquells que són realment els que ge-
neren ocupació, que són les empreses, tinguin un lli-
gam clar amb tot un gruix de persones de qui estem 
millorant la seva ocupabilitat. Això no s’hi veu. Sí que 
hi surt la paraula «empreses» –amb el PDF la faràs 
sortir–; també hi surt dues vegades, i hi surt d’una ma-
nera força galdosa. Jo no hi vull entrar, perquè tampoc 
em toca.

Jo crec que, si creem el servei..., el sistema públic d’ocu-
pació –i a vegades se’ls escapa–, és per treballar amb 
l’ocupació pública, no amb la privada; i la que és ma-
joritària és la privada. Les empreses són les que poden 
crear ocupació, i, per tant, jo crec que hauríem d’obrir 
tota aquesta via.

I hauríem d’obrir vies a les noves formes de treballar; 
noves formes de treballar que, probablement..., quan 
un s’autoocupa, és capaç d’autoexplotar-se; i veiem, 
doncs, joves emprenedors que potser fan jornades la-
borals molt més enllà de les que estan marcades per 
l’estatut de no-sé-on, i que potser cobren molt menys 
del que seria el salari mínim. Però els trobem realit-
zant-se, i els trobem realitzant els seus somnis, i els 
trobem que, per a allò que s’han preparat, o allò que 
estan treballant, o per a allò en què estan col·laborant 
amb els seus amics..., allò és el seu àmbit laboral.

Jo crec que aquesta aproximació a l’àmbit laboral, 
més enllà del jou que algú ens ha posat, perquè hem 
d’arribar al final de la nostra vida, doncs, treballant 
per a alguna cosa..., sinó aquesta visió més enriquido-
ra del que és el treball, jo crec que és el que el fet de 
l’autoocupació porta endavant.

El catàleg de serveis té una clara orientació i voca-
ció envers el treball per compte aliè, i parla de l’ocu-
pabilitat com si fos una cosa que ens ve donada, que 
és una vareta màgica que algú, amb una fórmula, 
amb una poció, ens donarà. L’ocupabilitat jo crec que 
és una part important –i els que estem ficats en el sec-
tor ho sabem–, pròpia de la persona, que..., com més 
estigui enriquida aquesta persona, millor podrà aju-
dar-nos a lluitar contra aquesta xacra col·lectiva que és 
que la gent estiguin a casa i no puguin desenvolupar 
les seves activitats.

L’aproximació hauria de ser una aproximació a l’im-
pacte col·lectiu, una aproximació que deixés obertes 
les portes a tothom, i que permetés, per exemple, el 
voluntariat, permetés que els charities de les grans 
empreses que estan buscant com fer una ajuda, doncs, 
puguin donar una ajuda a l’Administració, i que, final-
ment, permetés que les persones s’autoocupessin i si-
tuessin el seu itinerari, més enllà de les circumstàn-
cies econòmiques del nostre país.

Moltes gràcies, president.
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El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Colomer.

Compareixença
d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01108/10)

Té la paraula Marc Jacas i Templado, vocal de la Junta 
Directiva de la Federació Empresarial Catalana de la 
Formació –i l’acompanya Jaume Cortadellas. Té deu 
minuts per a la seva compareixença.

Marc Jacas Templado (vocal de la Junta Directiva 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació)

Molt bé. Molt bon dia. Nosaltres som una associació 
que neix amb una missió, que és la de posar en valor 
el treball aquest de la formació al llarg de la vida, i la 
importància que té per a les persones i les empreses. 
Nosaltres hem vist molts cops com aconseguim canvi-
ar les empreses, la realitat empresarial, i també de les 
persones que es formen.

Som una associació que està oberta a tot tipus d’enti-
tats; vull dir, som cooperatives, entitats sense ànim de 
lucre, societats –de tot tipus, no estem tancats a res–, i 
representem una mica el sector de la formació privada 
no reglada d’un àmbit d’empreses relativament petites: 
anem de zero fins a cinquanta, aproximadament, de 
treballadors –d’un àmbit català.

Al llarg del temps, hem viscut tot tipus de polítiques 
i tot tipus d’iniciatives, i hem experimentat amb qua-
si totes les formes de formació que hi han, i dels sis-
temes de formació professional que hi han i que han 
existit –els hem viscut pràcticament tots. I el que els 
diria, bàsicament, és que el nostre interès..., espero 
que el debat que provoqui tot això –les baralles i tot 
el que hi hagi darrere– només serveixi per al bé de les 
persones, perquè nosaltres les veiem cada dia. I aquí 
hi ha un senyor que les representa, i és una realitat 
complexa i molt dura. I nosaltres no..., som sensibles 
a aquesta realitat, perquè la veiem molt sovint. Cada 
dia passen per les nostres aules persones que ho pas-
sen malament, cada dia intentem ajudar les empreses, 
i fem, des de les nostres possibilitats..., aportar el can-
vi..., que podem.

A mi m’agradaria parlar, també, d’aquest debat que 
s’ha generat entre allò públic o privat –l’he anat se-
guint–, entre diferents grups parlamentaris i perso-
nes, i m’agradaria dir-los que des de la iniciativa pri-
vada també som capaços de reconèixer la importància 
d’allò públic, i la sort que tenim, i el garant que sig-
nifica per a tots tenir quelcom públic. Per a nosaltres, 
també. És més: des de la nostra entitat –i des de mol-
tes altres– ho defensem, i ho fem obertament. És que 
no anem en contra de re públic. Volem, allò, que si-
gui públic, i és necessari que sigui públic, i en aquest 
àmbit, una cosa tan sensible i tan important. I això 
m’agradaria que quedés clar, perquè a vegades això es 
confon una miqueta, i ens posen a tots a un mateix 

pot. I també ha de quedar clar que empreses com les 
nostres..., no estem a les Illes Caiman, i estem aquí, a 
Catalunya, i som petites; vull dir que és que hem de 
posar les coses en el seu context, també.

I a vegades ens dóna una mica la impressió que la llei, 
quan sentim a tothom que ens defensa i que pensa que 
nosaltres som el teixit productiu, que no som econo-
mia especulativa, que som professionals del sector, 
que estem aquí, que no ens deslocalitzem, etcètera..., a 
l’hora de la llei, sembla que ens tingui por, com si ha-
guéssim de..., no sé ben bé per què, perquè l’únic que 
fem és treballar i col·laborar.

És molt important que sapiguem que l’empresa priva-
da també és tan diversa com els interessos que per-
segueix, que n’hi han de molts tipus, i molts tipus 
d’interès. I n’hi han molts –com jo– que creem una 
empresa perquè ens creiem professionals d’alguna co-
sa, perquè estem disposats a arriscar, i perquè creiem 
que la forma de lluitar que nosaltres tenim és més efi-
cient que altres, simplement per això. I això només ens 
ho ofereix la iniciativa privada; no ho podem fer des 
de l’àmbit públic. El que sí que podem és col·laborar 
amb l’àmbit públic. I el que volem és guanyar-nos la 
vida, poca cosa més, i fer la feina ben feta, perquè 
–n’han parlat aquí– els puc assegurar que la sensació 
de fer la feina ben feta recompensa molt, i és un dels 
nostres anhels.

Nosaltres creiem que des de l’àmbit públic el que no 
es pot permetre és rebutjar ni un recurs, ni un talent, 
sigui privat o no. Al final, hem d’anar exactament tots 
al mateix, i hem d’anar a l’interès comú, al bé comú. 
Tots hem de treballar en la mateixa línia, i crec que és 
una mala estratègia pública si no s’utilitzen tots els re-
cursos, vinguin de l’àmbit que vinguin. Per nosaltres 
l’important no és si és privat o públic, sinó el resultat 
que dóna, i que el resultat que doni sigui positiu.

Però hi ha coses que ens preocupen, d’aquesta llei. 
M’agradaria explicar-los, per exemple, que, quan sur-
ten les ordres de convocatòria de la formació a perso-
nes dirigides a l’atur, es prioritzen els col·lectius vul-
nerables: aturats de llarga durada, per exemple; també 
persones amb càrregues familiars; hi han diversos col-
lectius de dones que entren a la convocatòria. I quan 
es dirigeixen a nosaltres, i veus que aquella persona té 
ganes de fer una acció formativa, i que hi aposta, veu 
com un possible camí per fer-ho, a vegades ens trobem 
que no poden fer-ho, i no poden fer-ho perquè han de 
fer un curs llarguíssim en poc temps, o que els ocupa 
cinc hores al dia. I és precisament aquesta situació de 
vulnerabilitat d’aquesta persona –perquè és vulnera-
ble, perquè la seva vida no és fàcil–, que no pot pagar 
un servei d’un dia a una escola, o que no pot pagar un 
menjador, que li impedeix fer el curs, la qual cosa és 
contradictòria.

Amb això, el que vull dir no és que la llei estigui mal 
feta del tot, sinó que és que la mateixa llei els prio-
ritza i la mateixa llei, segons com, els limita, perquè 
ens hi posa uns certs calendaris. I jo trobo que no va 
en benefici de les persones, i més de les que ho poden 
aprofitar.
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Ens passen coses... No ho sé, m’agradaria que s’imagi-
nessin què farien vostès si estiguessin en una empresa 
de formació i una persona els digués que ha de ve-
nir deu minuts tard cada dia perquè ha d’anar a portar 
el fill a l’escola. Jo l’únic que espero és que no tingui 
una inspecció del SOC a les nou del matí, perquè..., jo 
m’hi he trobat, que això és un desaprofitament. O si-
gui, això és una valoració que cadascú...

El que vull dir amb això no és que es faci una mala fei-
na, ni que la intenció no sigui noble. Nosaltres ho hem 
corroborat mil cops, que la intenció del SOC és noble, 
i dels tècnics –hi parlem–; i tant que és noble. És no-
ble i vol estar molt ben dirigida. El que passa és que 
a vegades les organitzacions, quan es fan grans –això 
passa tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat–..., 
quan ens fem una mica grans, a vegades perdem una 
miqueta el camí. Si és que la intenció és boníssima; 
però a vegades no ens n’adonem. Sabeu allò de: «L’ar-
bre no us deixa veure el bosc»? Doncs, a vegades ens 
passa en petites coses, i en petits detalls, que acaben 
sent transcendents i acaben condicionant les persones.

Com a entitats de formació, els diré que som els profes-
sionals del sector, i som els que més hi entenem –des 
de la modèstia, eh? Però és que tenim un marc regula-
dor europeu, després se’ns hi suma un marc regulador 
espanyol, després se’ns hi suma un marc regu lador ca-
talà... Per acabar-ho d’adobar, vint instruccions més de 
Treball, cadascuna una mica més inflexible; que, al fi-
nal, la nostra actuació acaba sent teledirigida, i poca..., 
segueix poc el sentit comú, en molts casos. I, com a 
professionals de la formació, podríem dir moltíssimes 
coses que es poden canviar.

Nosaltres trobem que seria molt possible, per exemple, 
poder treballar amb projectes pluriennals. Sé la com-
plexitat que té, perquè no en som ignorants, d’això; ja 
ho sabem, que és molt complex. Però treballar amb 
projectes pluriennals, per exemple, ens permetria que 
les entitats poguessin planificar, implantar-nos molt 
més al territori, i, per exemple, poder planificar inclús 
per invertir per a recursos i equipament per als alum-
nes i les aules. Si és que no hi ha pluriennalitat, és im-
possible fer inversió. Però no només això, sinó que és 
que el teixit productiu que ens envolta..., desfem i fem 
els llaços cada any. Si és que l’interessant seria una 
pluriennalitat, i que el teixit productiu –empreses– ens 
tingués com un punt de referència, i que aquestes es-
pecialitats formatives que fem les poguéssim continu-
ar any a any.

De fet, nosaltres el que observem és que cada any, amb 
més o menys pressupost, hi ha diner públic per fer for-
mació –més o menys. Potser seria molt interessant 
que el SOC fomentés aquesta mena de pluriennalitat. 
A més, també, estem convençuts que el SOC..., hauria 
de ser el seu propi interès que les entitats de formació, 
que no deixem de ser empreses, poguéssim tenir els 
treballadors el més estables possible, i els professio-
nals, també; perquè també ens la dificulta molt, l’esta-
bilitat. O sigui, una cosa és que estiguéssim tres anys 
sense polítiques d’ocupació; però quan fa, no ho sé, 
quinze anys, o vint..., transferides, home, seria inte-
ressant que, amb més o menys pressupost, poguéssim 
trobar un equilibri que ens permetés, real ment, teixir 

enllaços i sumar sinergies amb les empreses. Perquè 
és que a vegades tenim la sensació que se’ns frena una 
mica, i això també és malbaratar una mica el diner, 
no, segons com es miri?

Després, amb relació, una mica, als articles... Abans 
dels articles, m’agradaria que tot això, també..., m’agra-
daria que servís, perquè crec que el que cal és canviar 
una mica la cultura del sistema; no del servei d’ocupa-
ció, només, sinó que és una cosa cultural. Les organit-
zacions agafen una cultura, que agafen com una vida 
pròpia, i, a vegades, es desvien del camí. I el que cal 
és treballar la llei de forma que fomenti el canvi de la 
cultura i que tothom l’entengui d’una manera semblant.

Nosaltres el que veiem de la llei és que..., tenim la sen-
sació que no se’ns té en compte; és com si no exis-
tíssim. I la nostra màxima aportació crec que és des 
d’una visió pràctica. No ens hi sentim gaire represen-
tats, en els òrgans que s’articulen, ni en els òrgans ter-
ritorials. I trobo que podríem aportar-hi bastant.

Després, també, veiem coses a la llei, com, per exem-
ple, que s’articula..., hi ha un article dedicat a la ins-
pecció. I la inspecció és necessària, però és mundial-
ment conegut que la inspecció no evita que els errors 
es tornin a produir. El que evita que els errors es tor-
nin a produir és la millora. I la millora..., no hi ha cap 
article. I seria molt interessant, afectat directament 
–igual que hi ha article titulat «Inspecció»–, un article 
titulat «Millora»; per si de cas, perquè no anem amb 
errors...

La millora tampoc no és una cosa que s’imposi, eh? 
És una cosa que es comparteix, i que es comença des 
de baix: des de les entitats que estem donant la cara 
al carrer, que en aquell moment, donem una imatge 
pública, i també les persones, aquí representades, que 
estan a l’atur. La millora comença des de baix, que pu-
guem fer aportacions des de baix. No es pot generar 
una instrucció que s’imposi i digui: «Ara millorarem.»

També es parla de l’avaluació, i és prou interessant...

El vicepresident

Senyor Jacas, han passat els deu minuts. Si pot anar 
acabant...

Marc Jacas Templado

Una cosa més i ja està?

El vicepresident

Molt bé, perfecte.

Marc Jacas Templado

Moltes gràcies. Es parla d’avaluació, i a nosaltres la 
impressió que ens dóna, de l’avaluació, és que s’auto-
avalua. I això és com si li diguéssim a un alumne que 
ell estableix les maneres en què es pot avaluar. L’a-
valuació? Està molt bé l’autoavaluació, però cal una 
avaluació externa. I hauria de ser obligada i articulada 
per llei, en la qual ens agradaria intervenir.
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En tot cas, no segueixo, perquè se m’ha acabat el temps.

«Merci», moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara tenen la paraula els portaveus, 
per espais de tres minuts. Si ho prefereixen, jo, quan 
quedin trenta segons, els aviso. Ho dic per ser estricte 
amb el temps.

En primer lloc, té la paraula el portaveu d’Esquerra 
Republicana, el senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, president. Sí que li agrairé que ens avisi, per-
què en tres minuts serà molt difícil, atès els molts te-
mes interessants que han tret tots vostès, no?

En primer lloc, el senyor Mestres ha plantejat algu-
nes de les mesures que hauríem de fer per tenir més 
llocs de treball, no?: el repartiment del lloc de treball 
–venia a demanar–, les hores extres, i, evidentment, 
calen moltes coses, no? En aquest moment, per llui-
tar contra l’atur, que és el principal problema que te-
nim, el que cal és que hi hagi creixement econòmic, 
és que hi hagi creació de llocs de treball, i, també, que 
el mercat de treball reparteixi millor la feina. En això 
també estem d’acord, també estem d’acord amb vostè.

Tant vostè com la resta de compareixents han tocat un 
element que és crucial en el debat –jo no sé si tan im-
portant en la realitat o més important en el debat fi-
gurat, eh?–, sobre la presumpta privatització del SOC, 
o cap on va el SOC, no? Els diré la meva opinió per 
contrastar-la amb la seva i per mantenir el debat, i per 
tornar a escoltar la seva. Jo crec que la majoria de fun-
cions que fa..., o que es regulen a través del SOC, des 
de fa molt temps que es fan amb una diversitat d’ac-
tors enorme –des de fa molt temps. És a dir, no és nou 
que existeixin cursos de formació ocupacional que fa-
cin empreses privades. De fet, als anys noranta en van 
fer molts, i alguns amb una experiència molt negati-
va, que es recorda, i, precisament, aquests dies, en una 
comissió que es fa aquesta tarda, també se’n parla, 
d’això, eh? Però de fet és de fa molt temps, això.

I jo crec que seria difícil voler concentrar totes les ac-
tuacions que intervenen en l’ocupabilitat de les per-
sones aturades..., concentrar-les només en el sector 
públic. No seria difícil: seria impossible –seria impos-
sible. I, per tant, que estem articulant un sistema en 
què hi ha un centre públic que lidera, planifica, finan-
ça i avalua, i després hi han diversos actors que fan 
diverses coses.

Quines d’aquestes coses és més lògic que es facin amb 
actors de diversitat..., de diversa forma jurídica, i qui-
na ens genera un problema? És a dir, que hi hagin cur-
sos de formació ocupacional fets pel sector privat és 
normal. N’hi han moltes, d’acadèmies, a Catalunya; hi 
han molts centres de formació. També hi pot actuar el 
sector públic. De fet, en aquest Parlament estem fent 
la Llei del sistema de formació professional, en què 
alguns defensem, per exemple, que tant els CIFO, els 
centres de formació ocupacional pública, siguin capa-

ços de fer formació professional inicial, com que els 
centres de formació professional inicial siguin capaços 
de fer formació professional. I aquí interactuarem tots, 
interactuarem tots dos.

Hi ha una funció, que és la informativa, que es fa des 
de moltes formes. I aquesta funció informativa, doncs, 
té sentit que estigui coordinada; que estigui lidera-
da pel sector públic, que estigui coordinada. Però és 
evident que hi ha moltes portes on la gent truca i diu: 
«Escolti, aquí què tenen per ajudar-me a mi?» I se-
ria bo que totes aquestes portes tinguessin un sistema 
d’informació única.

Hi ha una situació que sí que genera un dubte, que és 
quan hi ha la possibilitat de fer negoci aprofitant el 
fet de la feblesa d’una persona davant del mercat de 
treball. Aquesta és la qüestió de fons. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció.) Mira, m’he menjat els tres minuts. Vaja. Tenia 
moltes preguntes per fer.

El president

I jo no li ho hauria dit.

Oriol Amorós i March 

Doncs... I no m’havia avisat vostè, eh? (L’orador riu.) 
Bé, doncs, acabo amb això. Jo crec que el dubte moral 
només està aquí. El dubte moral és: quan concorren en 
una situació algú que hi concorre amb feblesa i algú 
que hi concorre amb més fortalesa.

Jo crec que la llei ha de dir: «Escolti, creiem que el 
SOC pot i ha de funcionar millor.» I això no vol dir 
que tingui portes de col·laboració amb altres, que les 
ha de tenir. Però ha de dir, molt principalment, que el 
SOC, que no estem satisfets ningú de com ha funcio-
nat fins ara, pot i ha de funcionar molt millor.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup 
Parlamentari Socialista, la il·lustre diputada Montserrat 
Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, president. També, donar les gràcies als 
quatre compareixents dels diferents àmbits que repre-
senten. També estem, doncs, agraïts al senyor Mes-
tres, que des de la representació dels usuaris, que crec 
que hauria de ser el centre, justament, d’aquesta llei, 
ens dóna les expectatives que ells esperen, i, per tant, 
crec que ens aporta molt al debat, i, sobretot, a les pro-
postes que puguem fer sobre la millora de la llei.

Bé, en tot cas, per nosaltres, pel Grup Parlamentari 
Socialista..., creiem que l’objectiu general de la nova 
Llei d’ocupació i del SOC el que hauria de ser és mi-
llorar les oportunitats de les persones perquè puguin 
trobar, doncs..., puguin accedir amb millors condi-
cions a un lloc de treball.
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També entenem que caldria que estructurés un servei 
públic de qualitat. La llei apunta –no sé fins a quin 
punt el garanteix; en tot cas, això els ho pregunto tam-
bé a vostès, com ho veuen– el dret a rebre un conjunt 
de serveis, doncs, que permetin, justament, a les per-
sones aturades millorar les seves condicions per acce-
dir a un lloc de treball. I, en tot cas, també creiem que 
haurien de ser les persones aturades –o les persones 
que treballen i volen millorar– i les empreses el centre 
d’aquesta política, i, per tant, el centre de la llei.

Dit això, la primera pregunta que ens fem des del Par-
tit Socialista sobre què ens permet aquesta nova llei..., 
ens preguntem: aquesta nova llei permet crear més 
ocupació? Entenem que no, perquè, doncs, la llei no en 
crea ni en «descrea». Ajuda a dinamitzar el mercat de 
treball? En tot cas, els ho preguntem –vostès han dit 
que ho hauria de fer–: ajuda a dinamitzar el mercat de 
treball, tal com vostès ho plantejaven?

Preveu més recursos per garantir més qualitat en els 
serveis públics per equiparar-los als estàndards de la 
Unió Europea? I, en tot cas, aprofitem per recordar el 
que estableix el Conveni 88 de l’Organització Interna-
cional del Treball que tots els països que hi estan subs-
crits –Espanya, i entenem que Catalunya també– han 
de garantir, que és, doncs, mantenir i garantir un ser-
vei públic d’ocupació, d’acord?, un servei públic i gra-
tuït per a tothom. Per tant, en aquest sentit, fins a quin 
punt aquest text d’aquesta nova llei ho garanteix, amb 
el benentès que des de 2010 el Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya ha perdut més de tres-centes perso-
nes de la seva plantilla i ha reduït el seu pressupost en 
més de dos-cents milions d’euros.

Per tant, anant a les preguntes, els ho preguntem, no?: 
què aporta...

El vicepresident

Trenta segons.

Montserrat Capdevila Tatché

...a una persona desocupada, per trobar feina, que ara 
no tingui aquesta llei? Què li aporta, aquesta llei, de bell 
nou? Aquesta llei permet ajudar a millorar les carreres 
professionals de les persones aturades? Permet o ajuda 
–que no hi ajudi la llei actual– a millorar les transicions 
entre l’ocupació i l’atur i l’ocupació, o a millorar la for-
mació i l’ocupabilitat de les persones, tenint en compte...? 
Si no es dota de més recursos, com serà possible fer-ho?

I una pregunta específica al senyor Buxó: si té d ades 
–o tenen dades, a través de les seves experiències, 
d’aquesta intermediació que fa tants anys que fan– 
d’inserció i dades d’objectius assolits, de certificats de 
professionalitat, o de competències, doncs, acreditades.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del 
Grup Parlamentari del Partit Popular, l’excel·lentíssim 
senyor Rafael Luna.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, president. Agrair la presència dels qua-
tre compareixents. Dir al senyor Mestres que ha fet 
l’antítesi del que han explicat la resta de comparei-
xents, no? I fer una sol·licitud als quatre, directa: a mi 
m’agradaria molt que fessin arribar al nostre grup par-
lamentari, i penso que a tots, aquelles esmenes con-
cretes que tinguin, específiques, al que és el projecte 
de llei. Penso que això és interessant.

Jo no tractaré de dir el que opina el meu grup par-
lamentari, perquè no tindríem temps, sinó que el que 
m’agradaria és que..., el que opinen vostès. La prime-
ra pregunta, senyor Buxó: vostè pensa que amb aquest 
Projecte de llei d’ocupació, del SOC, estan solucionats 
els problemes i els entrebancs de què vostè parlava 
abans? O creu que encara hi ha problemes perquè es 
pugui donar aquesta liberalització, que s’ha de donar 
quant a tots els col·lectius, amb el que han de ser les 
agències privades de col·locació?

El senyor Colomer i el senyor..., Jacas, penso que és, 
han fet una exposició interessant, escoltin. He volgut 
entendre..., i la pregunta ve directa, eh?: vostès pensen 
que aquest projecte de llei no dóna la flexibilitat total i 
absoluta que pugui fer que els autoocupats, que pugui 
fer, sense dubte, que els autònoms, que els emprene-
dors puguin tirar endavant? O pensen vostès que aquest 
projecte de llei és un projecte de llei intervencio nista, 
és un projecte de llei proteccionista, que deixa al mar-
ge allò que pot crear la pròpia voluntat, que és a l’apar-
tat de què estàvem parlant, d’emprenedors?

Segona pregunta, també, en aquest aspecte: vostès 
pensen que aquesta llei se circumscriu totalment i es-
pecíficament a Catalunya, i, doncs, no dóna unes al-
tres possibilitats a poder crear llocs de treball en uns 
altres llocs? Avui en dia, solament cal escoltar o lle-
gir alguna cosa del professor Castells. Ell diu que, 
avui, pel que s’ha de treballar és per projectes, més 
que per una qüestió, i que l’èxit està en aquelles per-
sones que siguin capaces de ser transversals en la seva 
formació..., i no específica. I que la resta –deia, més o 
menys–, els altres..., és allò que estan als carrers espe-
rant que la protecció de l’Estat els busqui el seu tre-
ball. Per tant, aquestes són les preguntes.

Veu, president, que me porto de meravella? I sobren 
trenta segons.

El vicepresident

Trenta-tres, exactament. Moltes gràcies. Té la parau-
la la il·lustre diputada Laura Massana, en representa-
ció del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Gràcies, president. Primer, permeti’m disculpar-me. 
Jo no sóc habitual d’aquesta comissió; hi sóc incor-
porada per la llei. No rebo els correus, i la primera..., 
tenia..., sabia que era a les deu, en principi; després 
ho vàreu canviar. Ara ja ho hem arreglat, i ja rebré 
els correus de forma directa, sense intermediaris, eh? 
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I, per tant, doncs, així ho podré gestionar jo mateixa. 
Per tant, excusin-me; no els he pogut sentir a tots, tot i 
que els he seguit i els conec a tots, també.

Per ser breu, miri, nosaltres pensem que el SOC és 
una llei fonamental..., és un instrument fonamental, i 
el que pretenem és que amb la llei es torni a recuperar 
la confiança; no perquè no n’hi tinguem. Nosaltres la 
hi tenim tota, en el SOC, perquè pensem que el SOC 
no és només un espai d’intermediació, sinó que és un 
espai, també, doncs, diríem, per millorar les condici-
ons de treball de les persones, els coneixements, i fer 
un acompanyament. Això, aquesta percepció que no 
és útil, s’ha perdut. Crec que hi ha interessos que fan, 
també, que es perdi. Per tant, nosaltres el que volem és 
recuperar-la. I, òbviament, entenem que ha d’haver-hi 
coordinació i col·laboració, perquè la mateixa llei ho 
expressa, però que aquesta ha de tenir, fortament, un 
sentit públic.

Preguntes molt ràpides: com valoren que s’hagin des-
truït un milió de llocs de treball, segons l’EPA, i que 
hi hagi un milió de llocs de treball nous? La meva re-
flexió és: perquè la rotació és increïble. I, per tant, es 
perden llocs de treball normalment fixos i ben remu-
nerats per llocs de treball precaris, gràcies a la refor-
ma laboral.

Dues preguntes en una: creuen que això, aquesta ro-
tació, els permet fer bé la seva feina? Quines dades 
d’inserció, en el cas del representant de les agències 
catalanes de col·locació, han vostès pogut, doncs, tre-
ballar?

En el cas, també, de les empreses d’autoocupació 
–vaig, així, ràpid, eh?–, tenim també xifres d’un gran 
fracàs de l’autoocupació a Catalunya. I m’agradaria 
saber també xifres d’èxit i fracàs de l’autoocupació, 
perquè també és un enfocament, doncs, que hem de 
tenir. Sabem que l’emprenedoria, normalment, segons 
un estudi d’ESADE, la solen fer senyors de famílies 
«bé», o que tenen accés a crèdit, no?, i que, per tant, 
doncs, és un espai molt restringit. Com fomentem l’au-
toocupació, si no és amb molta formació, per part de 
les persones, diríem, de classe mitjana-baixa, treballa-
dores, que són les que en massa han perdut la feina? 
Això, doncs, en aquest sentit, com ho faríem?

El company de..., senyor Jacas, jo comparteixo que per 
a l’estabilitat calen convenis pluriennals. Jo ho he pen-
sat sempre, i ho penso en això, i ho penso en empre-
ses del tercer sector social, perquè això estabilitza tant 
les persones que hi treballen com la mateixa forma de 
treballar.

Jo no crec que el sector privat sigui més eficient per 
si mateix –això jo no ho crec. Crec que l’eficiència i 
l’eficàcia tenen moltes vares de mesurar, i que això, 
en aquest cas, és ben clar, no? Quanta capacitat te-
nim que, amb la formació que fem, aquelles persones, 
doncs, trobin feina –hi torno a anar–, feina digna i fei-
na estable.

El vicepresident

Trenta segons.

Laura Massana Mas

És a dir, quantes persones tenen feina digna i estable? 
Què consideren vostès com una col·locació? Jo, po-
sant-me molt precària, més de sis mesos no ho con-
sidero. Clar, òbviament, nosaltres no considerem col-
locació tres dies. I en això també plantarem, en aquest 
sentit, batalla.

Per tant, el que hem de buscar és un sistema d’avaluar, 
de com fem aquestes polítiques públiques d’ocupació, 
i com, també, les treballem col·lectivament.

Una pregunta final –acabo, president–: no creuen que 
s’hauria de retirar aquesta reforma laboral, si realment 
el que volem és que les persones trobin feina, i feina 
digna, i enfocar-ho més a les polítiques de promoció, 
d’activació i de recursos, diríem, més fortament lli-
gats, doncs, no tant a abaratir els llocs de treball, a de-
valuar-nos socialment, via lloc de treball, sinó a crear 
llocs de treball, diríem, potents i estables?

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Inés 
Arrimadas, en representació del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los cua-
tro comparecientes de hoy. Han sido, la verdad, unas 
intervenciones muy interesantes y muy complementa-
rias. Para nosotros, la reforma del Servei d’Ocupació 
de Catalunya es fundamental. La llevamos pidiendo 
en múltiples ocasiones en el Parlamento. No tengo 
tiempo de expresar cuáles serían nuestras líneas bási-
cas, pero ya lo hemos hecho en otras ocasiones.

Tengo algunas preguntas para cada uno de ustedes. Al 
señor Mestres: ha hecho reflexiones muy interesantes 
sobre cuáles serían algunas de las circunstancias que 
aumentarían el trabajo: el tema del reparto del trabajo, 
horas extras... Pero a mí me gustaría centrarme en el 
catálogo de servicios que se incluye en esta ley. A su 
entender, ¿qué se debería mejorar? O si, realmente, el 
catálogo de servicios que está contemplado en la ley 
responde a las necesidades de las personas que están 
en desempleo actualmente en Cataluña.

Nosotros entendemos que el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya no es solo un servicio de intermediación, de 
poner en contacto a las personas que necesitan trabajo 
con las personas que necesitan trabajadores, sino que 
va mucho más allá. El Servei d’Ocupació de Catalun-
ya tiene que mejorar la ocupabilidad, tiene que pres-
tar servicios de orientación, de formación, acompaña-
miento, incluso. Qué le parece a usted el catálogo de 
servicios, y si responde realmente a las necesidades 
de las personas que están en paro en Cataluña; y, si 
no, pues, cómo lo podríamos mejorar.

Respecto a las agencias de colocación, yo creo que se 
debe aprovechar la experiencia que tienen diferentes 
entidades en la inserción de personas, sobre todo en 
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la inserción de colectivos con especiales dificultades; 
pero para que esto sea viable hay que poner, a nuestro 
entender, un buen sistema de evaluación por resulta-
dos. Nosotros pensamos que hay que pasar del modelo 
de subvención al modelo de evaluación por resultados. 
¿Qué modelo –y perdone que vaya tan rápido, pero no 
tenemos mucho tiempo– de evaluación por resultados, 
a entender de las agencias de colocación, podría ser 
válido, podría ser viable? Y, realmente, garantizaría 
eso que nos preocupa también a nosotros, que es el 
equilibrio entre el interés de las personas que están en 
situación de desempleo de encontrar un trabajo, que 
para nosotros es el objetivo final del Servicio de Ocu-
pación de Cataluña..., pero también el interés de deter-
minadas entidades, ya sean con ánimo lucrativo o no, 
para participar en este modelo.

¿Qué sistema de evaluación por resultados podemos 
poner? Está claro que no podemos basarnos única-
mente en una inserción de tres días, ¿eh?, como de-
cía la compañera de Iniciativa, sino que tiene que ir 
mucho más allá. ¿Cómo lo podemos hacer para que, 
realmente, sea un buen modelo de resultados y que 
garantice que las entidades que participen en el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya participen y se queden, 
cuando realmente hacen un buen servicio...

El vicepresident

Trenta segons.

Inés Arrimadas García

...a la ciudadanía?

Los autónomos..., me parece muy acertada la re-
flexión. La gente que está en paro, cuando va al Ser-
vicio de Ocupación de Cataluña, no sabe si su salida 
va a ser montando una empresa propia o va a ser auto-
empleado. Por tanto, esa autolimitación a nosotros nos 
parece un error; pero sí que es verdad que hay otras 
redes que en Cataluña sí que se han centrado más en 
lo que es el fomento del emprendimiento, el fomento 
del autoempleo, y que siempre se ha dicho esto, ¿no?, 
que, cuando una persona desempleada iba al SOC y 
se le preguntaba: «–Bueno, ¿usted quiere montar una 
empresa? –Bueno, no lo sé, ¿no? Vengo aquí a que me 
oriente»... ¿Cómo podemos coordinar..., mejorar la 
coordinación entre las redes que ya existen de fomen-
to del autoempleo y fomento del emprendimiento con 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, que tradicional-
mente ha estado más orientado a la gente que intenta-
ba buscar trabajo en una empresa?

Y la última pregunta, para el señor Jacas: ¿cómo po-
demos articular esa plurianualidad? Nosotros pensa-
mos que es muy importante, sobre todo para que haya 
centros que hagan inversiones fuertes, porque nos en-
contramos que hay muchos centros de formación que 
dan formaciones en materias que no requieren tanta 
inversión, porque, claro, si solo tienen el compromiso 
de un año, pues, no les vale la pena hacer inversiones 
a largo plazo. Esas formaciones que requieren mucha 
inversión, requieren plurianualidad, ¿cómo lo articu-

lamos para que sea un buen sistema, cómo lo refleja-
mos en la ley?

Y, por último, como ha dicho el señor Luna, si nos pue-
den enviar las enmiendas concretas por correo electró-
nico, sería muy interesante para poder trabajarlas.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Arrimadas. Té la paraula la 
il·lustre diputada Marta Pascal, en representació del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Molt bon dia a tots 
els compareixents, i moltes gràcies per les seves inter-
vencions. En primer lloc, excusar la portaveu del nos-
tre grup, la Meritxell Borràs, que és la persona encar-
regada de la llei, però avui no li ha estat possible estar 
aquí.

Jo també em sumo a la petició de les esmenes concre-
tes que feien el senyor Luna i la resta de portaveus, 
i els faig directament les preguntes concretes, perquè 
no tinc temps, evidentment, d’expressar totes les nos-
tres opinions respecte al text.

N’hi ha una de conjunta, a la qual vostès específica-
ment no s’han referit, que és tot el tema territorial. Sa-
ben que un dels pilars fonamentals d’aquesta llei és 
l’expansió territorial, i com trobem l’encaix amb el 
territori. M’agradaria saber la seva opinió al respecte, 
si creuen que aquest enfocament en la llei, doncs, s’ha 
previst bé. Els agrairia un comentari al respecte.

I algunes preguntes concretes. El senyor Colomer par-
lava..., deia vostè, diu: «aspectes concrets per tal de 
fer aquesta llei més adient a un mercat global i no tant 
a un mercat català». Jo li demanaria si pot afinar una 
mica més, des d’aquesta perspectiva. I vostè també 
parlava de noves formes de treballar. No sé si tam-
bé és possible que pugui concretar una mica més.

El senyor Jacas parlava de l’avaluació externa, i deia 
vostè: «buscar elements de millora». No sé si també és 
possible que ens pugui concretar una mica més a què es 
refereix, perquè crec que és transcendental i important.

I al senyor Mestres –de fet, aquesta pregunta la feia tam-
bé la portaveu de Ciutadans, però jo també la tenia 
anotada, i, per tant, no vull deixar de fer-la-hi–, res-
pecte al catàleg de serveis: en què hem de millorar, 
específicament? Si vostè, doncs, també ens pot donar 
una mica més d’informació al respecte.

Per part meva, és tot.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per espai de cinc minuts, també 
tindran la paraula els compareixents, per respondre a 
les inquietuds dels portaveus. En primer lloc, el se-
nyor Joan Mestres.
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Joan Mestres Giménez

Sí. A veure, intentaré, una mica, respondre. Hi ha qües-
tions tècniques que nosaltres, també, lògicament no 
podem arribar-hi, no? Però intentaré, una mica...

Recordar una cosa: que, lligant amb el que es deia per 
aquí, pensem que l’experiència –tot derivat de l’expe-
riència nostra, no?–..., que la precarietat gran, enorme 
precarietat derivada de la reforma laboral, que crea 
aquests contractes temporals, crea una rotació, una 
gran rotació, tan gran, de la col·locació, que col·lapsa 
el SOC. I això fa que no es pugui dedicar, el SOC, a 
col·lectius més vulnerables, i que perdi eficàcia, no?, 
insistint en el que deia abans, no?

Les experiències nostres, dels nostres companys, amb 
les empreses privades d’ocupació, hi insisteixo, són 
que et truquen, t’entrevisten, cobren, i, normalment, 
no hi ha resultats. És una mica això, la veritat. Sento 
dir-ho, però és el que estem sentint, no?

Lligant amb el... Bé, el tema del catàleg de serveis és 
una cosa que volia dir, també, sí. Una de les parts és 
el tema de formació, per exemple, no?, el que creiem 
que necessitaríem. La percepció és aquesta: que, en 
aquests últims anys, els companys, la nostra gent, es-
tà..., en fi, pot arribar a fer fins a vuit cursos diferents, 
tots ells sense resultat, perquè... «Et toca. Ara hi ha 
aquest curs, ara hi ha l’altre –et toca.» Però és molt 
difícil que hi hagi... Ha passat concretament, no? Tinc 
un... «–He canviat d’orientació professional, perquè en 
el camp en què treballava, no tenia... Bé, necessito un 
curs aquí. –No, no n’hi han; ni se’ls espera, tampoc.» 
Sembla que, una mica, sigui el que ofereixen les em-
preses, o el que el mercat demana, o no se sap, no? Pe-
rò pensem que no és adequat, no?

El tema de, dintre dels serveis, també, que necessita-
ríem –ho he comentat abans, també–, la tutoria; algú 
que faci un seguiment més..., això, no? Si tu canvies 
de projecte professional, una mica el seguiment que es 
pugui fer, amb base...

La sensació que amb les empreses no hi ha comuni-
cació, quant a... Ens ho deien, ens ho van dir, crec que 
a l’entrevista amb Ocupació, que..., no, amb el SOC 
–perdó–, amb la direcció del SOC, que les empreses 
sembla que anaven a oferir les ofertes..., no les porta-
ven al SOC; les portaven a altres empreses privades de 
col·locació. Per què hi ha aquesta falta de confiança en 
el SOC, de les empreses contractants, no? Això s’hau-
ria de treballar, ens sembla.

Bé, dir que l’autoocupació..., sobre l’autoocupació... 
Normalment, les experiències sobre autoocupació 
que tenim són que fracassen per les condicions eco-
nòmiques generals. Clar, hi ha el recurs que es deia 
de l’autoexplotació, que s’hi arriba, no? I això no és, 
evidentment –no és... Ningú ho viu com una experièn-
cia agradable, precisament, eh? No és una manera de 
triomfar a la vida, la nostra. El que volem és una altra 
cosa, és viure dignament, viure feliços, treballar per 
viure; però no ser esclaus del treball. No entenem així 
l’ocupació, nosaltres.

Volia dir una cosa més, que és... Ah, una petita preo-
cupació, sobre el tema públic-privat, que en aquesta 

llei em sembla que no s’esmenta. Es parla de «sistema 
d’ocupació», no de «sistema públic d’ocupació». Això 
ja és un detall que ens preocupa, en aquest sentit.

És tot. Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Àngel Buxó.

Àngel Buxó i Lozano

Molt bé. Moltes gràcies, president. A veure, abans, 
com que m’he passat de temps, m’havia deixat de dir 
una cosa que, suposo, ajudarà a contestar algunes de 
les preguntes o de les qüestions que s’han plantejat, no?

Abans volia dir que una forma de treballar bé l’ocu-
pació de les persones és, precisament –i abans s’ha 
mencionat aquí la paraula– treballar l’ocupabilitat, 
d’acord? Per treballar l’ocupabilitat, cal fer-ho de for-
ma integrada. Vostè feia menció, ara fa un moment, 
del tema del tutor, eh? És a dir, cal que aquesta perso-
na, des del moment que perd la feina, durant tot el pro-
cés, es treballi d’una forma integrada; que no siguin 
diferents operadors els que van treballant les persones. 
Perquè el que fa, això, és perdre informació. Mireu, 
sabeu com funciona un procés de recol·locació en una 
empresa, quan una empresa contracta un servei privat? 
Que, des del primer moment, agafes aquella persona 
i l’acompanyes durant tot el procés, fins que li trobes 
feina. Doncs, és un «copiar y pegar». I amb això vull 
contestar alguns dels plantejaments que es deien.

El senyor Amorós deia que, clar, es podria interpretar 
la feblesa de la persona aturada..., que d’això és pogués 
fer negoci. Mireu, hi ha una forma de no fer negoci, o 
entendre-ho, això, com un negoci, eh?, i és que, qui ho 
faci, ho faci amb la millor eficàcia i eficiència, i amb 
el mateix cost que li costaria al servei públic. Ja treba-
llaria amb el mateix cost que treballa el servei públic, 
exactament igual, perquè no es pugui interpretar que 
aquí es pretén fer algun tipus, doncs, de negoci fora de 
lloc. A part que ja he mencionat abans que, dintre les 
agències de col·locació, moltíssimes no són SA ni SL, 
eh? Però, bé, a tots ens han posat al mateix sac, no?

La senyora Montserrat Capdevila preguntava quins per-
centatges nosaltres tenim, doncs, d’inserció. Mireu, 
amb els cursos de formació, potser els podria contes-
tar millor el company; però només cal veure les dades 
del SOC. El SOC, quan valora els centres de forma-
ció any rere any, el que està fent és una informació 
de quin percentatge d’inserció –darrerament segons el 
SEPE, i d’acord amb les seves pròpies dades– hi ha. 
Jo m’atreviria a dir que se supera el 50 per cent dels 
alumnes, eh? O, almenys, són les dades que jo conec 
d’alguns centres de formació. Evidentment, el cap de 
formació tindrà més informació.

Però sí que li puc dir en els processos de recol·locació 
privats: aproximadament, en els processos de recol-
locació privats, que duren uns nou mesos, eh? –i aquí 
no estem parlant de classes altes, des del punt de vista 
laboral, sinó de treballadors de base, treballadors de 
peonatge, de producció...–, estem, de mitjana, al vol-
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tant del 58 per cent d’inserció –en èpoques difícils; es-
tic parlant dels anys 2013 i 2014, on, precisament, la 
demanda del treball no era gaire elevada. Però, això sí, 
els treballem des de l’inici, des del primer dia que per-
den la feina; com aquell que diu, no els deixem ni que 
descansin dos dies, eh?

El senyor Luna ens preguntava –o em preguntava, o 
f eia una pregunta general– quins problemes..., o si 
creu que la Llei del SOC resoldrà els problemes que 
abans mencionàvem. A veure, jo tenia un professor, 
quan estudiava, que deia: «L’important no és la llei, si-
nó els reglaments, l’aplicació de les lleis, eh? –l’aplica-
ció de les lleis.» I abans ho he dit, en el tros que m’ha-
via deixat penjant abans: l’important és fer una bona 
política de... –perdó–, una bona definició de polítiques 
actives, i posar-les en marxa, i com les posem en mar-
xa, aquestes polítiques. (Pausa.)

Perdó. La senyora Arrimadas ens deia que si era un 
bon model, el sistema que tenim ara, no? Ja ho he dit. 
És a dir, jo crec que no; que, realment, el model que 
tenim ara de polítiques actives un dels problemes 
que té és aquesta diversificació. Però el problema fo-
namental no és altre que depenem contínuament d’uns 
plans que ens vénen marcats des de fora. És a dir, pri-
mer hem d’estar pendents sempre de la conferència 
sectorial, si aquesta arriba o aquesta no arriba; des-
prés, si paga o no paga. Penseu que avui mateix estem 
fent cursos de formació ocupacional de fa dos mesos 
aprovats, i encara els centres no han cobrat, ni la bes-
treta, eh? Vull dir que a vegades també fem com els 
farmacèutics, no? És a dir...

I, per una altra banda, que tot això va lligat. Madrid ho 
té lligat amb Brussel·les, amb la qual cosa tot això que 
deien els companys, doncs, de poder fer plans pluri-
ennals, etcètera..., és impossible fer-los, o sembla que 
és impossible fer-los, no? Aquí, fins que no resolguem 
bé el problema de fons, de qui decideix fer les políti-
ques actives, i com es financen aquestes polítiques ac-
tives, vull dir, sempre estarem penjats o de Madrid o 
de Brussel·les, quant a la forma de realitzar-les. I, com 
molt bé deia abans el company, una persona vol fer un 
curs i s’ha d’esperar, perquè fins d’aquí a sis mesos no 
comencen, perquè és quan torna a començar la tonga-
da, no?

I re, amb això acabo, que veig que ja ha sonat el timbre.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Buxó. Té la paraula el senyor 
Albert Colomer.

Albert Colomer Espinet

Gràcies, president. Gràcies a tots. Estic molt content 
perquè he posat una mica d’accent en l’autoocupació, 
que és el que volia. Segurament, si no, tot el dia aquest 
hauria passat parlant dels que treballen per als altres. 
Estem parlant una mica dels que treballen per a si ma-
teixos.

Han sortit tots els tòpics, eh? Els que treballen per a si 
mateixos són rics, són fills de pares familiars, són gent 

que, probablement, doncs, són homes, i tot això, no ho 
sé, deuen ser delictes –i que fracassen. Jo no he sentit 
a parlar que la gent que està a l’atur, els 582.000 atu-
rats, hagin fracassat en l’ocupació. No, aquí sí, fracas-
sen, perquè no se’n surten prou. Però són gent que..., 
són una gent, que jo crec que són un 18 per cent, que 
han fracassat menys. Els aturats que han vingut d’au-
tònoms, diguéssim –del règim d’autònoms–, són en 
aquests moments 33.000, eh? Vull dir que són, proba-
blement, un 2,5 per cent de tots els autònoms que hi 
han. Vol dir que no són tots els que estaven treballant 
per compte aliè.

Estem en una societat en què tenim, si no m’erro, 
528.000 empreses, a Catalunya, eh?, 98,8 per cent 
de menys de deu treballadors. Vol dir que és l’esforç 
d’una persona que n’arrossega uns quants més. Si con-
vencéssim tots aquests que contractessin una persona, 
perquè els donéssim confiança, i donéssim flexibilitat, 
i donéssim una manera de treure’ls una mica de fei-
na de sobre, que vol dir, potser, filtrar-los bé aquesta 
persona, poder-los fer arribar en la seva oferta algu-
na persona que els pogués ajudar; si trobéssim aques-
ta manera, com a política d’ocupació, acabaríem amb 
l’atur. És així de gruixut.

També sé que no pot ser. Però potser hi podríem rumi-
ar una mica. Hi podríem rumiar una mica, en aquest 
18 per cent, que són una font d’ocupació pròpia, que 
ells mateixos s’espavilen, i que ells mateixos, indepen-
dentment del que digui la crisi, doncs, se’n surten, se’n 
van sortint, i que, segurament, són els que ens trauran 
de la crisi; perquè les grans empreses..., tot el seu mo-
viment –i estic d’acord amb tu– serà pensant en uns 
altres interessos. Són una gent que tenen un capital 
fora d’aquí, que estan deslocalitzats, que, finalment, 
doncs, segurament, fiscalment estan deslocalitzats, i 
laboralment...

Ens demanaven quines podien ser les vies noves de 
treball. Doncs, les vies noves de treball, probablement, 
no estaran enganxades al territori. Sí que el model es 
centra en el territori, i es tracta que la gent treballen 
en un territori, i que la comarca és l’àmbit de referèn-
cia... Bé, no ho sé. Jo no conec cap empresa que el seu 
àmbit de referència sigui una comarca. I la que ho és, 
és molt petita. I, per tant, aquest àmbit de teletreball, 
aquest àmbit de l’internet, jo no ho sé... Tenim una llei 
que es podia haver fet igual sense internet. No hi ha 
enlloc que diguis: «Escolta, hi ha moltes coses que es 
poden proveir de moltes maneres. La formació es pot 
proveir d’una manera a distància...»

Centrem-nos en allò meu: l’autoocupació és autoex-
plotació? Bé, no ho sé. A mi, la veritat és que em cos-
ta molt jutjar la gent quan estan fent una feina que els 
motiva i els va bé. De vegades, jo trobo que... El que 
no faria jo mai és autoexplotar-me, anar a treballar per 
compte d’un altre, amb un sou míser. Això no, que no 
ho faria mai. Això sí que..., no sé si seria més autoex-
plotar-me que tirar pel dret, i intentar fer allò que ens 
hem acostumat a fer.

És un nou mercat, és difícil d’entendre. El que vinc 
a explicar aquí és que, segurament, no hi han meca-
nismes perquè ni a la formació, encara, ni en l’educa-
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ció de base tot això ho entenguem. Tots som marcats 
per un patró, que diuen que ens ha de contractar al-
gú, i, per tant, sortim al mercat esperant que algú ens 
salvi de l’atur. Per tant, els que fan..., surten de la fila 
abans de temps, doncs, potser no són ben vistos.

Quan algú fracassa –bé, diguem-ho, no passa res, fra-
cassa–, i se’n torna a l’oficina de l’Inem, i diu: «Jo sóc 
un autònom», quina atenció tindrà, aquest senyor? 
El tractaran d’una manera millor, pitjor? Tindran en 
compte que aquell senyor té unes capacitats, i que, si 
el tornem al mercat de treball, serà un que s’autoocupi, 
una altra vegada, i que, a més a més, potser, aquesta 
autoocupació crearà una ocupació per a un altre? O el 
posarem a la fila i intentarem dir-li: «No, vostè, és que, 
és clar, s’ha equivocat en això. Millor que treballi, no 
ho sé, doncs, en una gran empresa, millor que vostè 
no s’arrisqui tant, millor...» És a dir, costa molt c rear 
esperit emprenedor, perquè no tinguem un sistema 
d’atenció, perquè podem reciclar aquestes persones, i 
tant. El que té una primera idea l’ajudem molt, com el 
que torna, si fracassa –com els americans, dues o tres 
vegades, fins que surten a l’èxit–..., es farà millor.

Coordinar-se amb les xarxes que tenen cura dels em-
prenedors està bé. Però tenim una dicotomia que no 
ens la permetem en d’altres coses. No hi ha cap altre 
col·lectiu d’un 18 per cent en què diguem: «No, d’això, 
que se n’encarregui, no ho sé, una xarxa especialitza-
da en l’atenció a la diversitat.» No, no, diguéssim, el 
servei públic ha de garantir..., no? Doncs, ha de ga-
rantir, també, que hi hagi la màxima atenció a aquesta 
gent.

I, sobretot, canviar una mica el paradigma. Aquest en-
caix territorial, en què la forma de treball la valorem 
pel sou que cobrem i l’activitat que fem... Jo crec que 
tot això ens ha quedat antic, i tenim una llei nova, 
que suposo que deu ser, doncs, per al 2020 i enda-
vant, no?, que no n’anem fent. Doncs, si n’hem fet, és 
una cosa que ha d’estar parlant de com veiem l’ocu-
pació. I com veiem l’ocupació també és una cosa di-
ferent. I tots nosaltres, segurament, treballarem d’una 
manera absolutament, radicalment diferent de com 
hem treballat fins ara, i no serà per compte aliè, per a 
tot el dia i per un sou complet, sinó que serà per comp-
te propi, d’una manera fragmentada, i amb molt més 
retorn d’un altre tipus que no pas el sou.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Jacas.

Marc Jacas Templado

Bé, a veure, com que han fet tantes preguntes, no sé 
si seré capaç de respondre’ls. En qualsevol cas, el pri-
mer, quan comentaves allò del privat, de l’eficiència, 
hi estic d’acord. És que privat no és garantia d’eficièn-
cia. En això estem totalment d’acord. Però el públic 
tampoc. Vull dir que, quan parlava que teníem una 
iniciativa privada, era perquè nosaltres creiem que la 
nostra forma de veure-ho i fer podia anar millor que 
la d’un altre àmbit. I només aquesta vocació que nos-

altres tenim, diguem-ne, només se’ns permet fer des 
d’un àmbit; no la puc fer des d’un altre. Vull dir, no 
treballo per a l’Administració; per tant, no tinc una al-
tra forma de fer el que jo crec..., de manera de fer.

Al final, també m’he adonat que, a vegades, el privat 
sí que funciona bé, a vegades, per coses molt senzilles. 
Perquè hi ha certs aspectes en què tenim menys bu-
rocràcia, i ens ajuda –això ens ajuda. Però no és que 
siguem ni millors ni pitjors. En fi, això depèn dels pro-
fessionals que hi treballen i de la cultura de l’organit-
zació.

A nosaltres ens passa. Tenim milers de contactes amb 
empreses, i fem però milers d’hores de formació a 
les empreses. I es dirigeixen a nosaltres; molts cops, 
no a un CIFO. I no és perquè al CIFO siguin dolents. 
Jo tinc la meva teoria sobre això, que potser no és en-
certada. Jo..., és que quan una empresa té un problema 
m’aixeco de la cadira i hi vaig corrents. I això no em 
fa millor que el tècnic que treballa a l’Administració 
pública. El que passa, que jo tinc una forma d’aten-
dre-ho diferent, i penso que és vàlida. I el meu telèfon 
sempre està disponible, i..., en fi. Però, bé, vull dir, és 
que ens confereix unes realitats diferents, i fa que a 
vegades doni resultats diferents. Però estic totalment 
d’acord que privat no és garantia de ser millor, ni més 
eficient, segur.

En polítiques d’ocupació, sí que els diria que és que, a 
vegades, sí que ens hem trobat sempre en l’ull de mi-
ra, no?, allò de l’eficàcia de la formació que fem per 
a l’ocupació. Jo crec que molts cops es parla d’eficà-
cia, però no d’eficiència. I aquí hi ha una gran dife-
rència, perquè, en les condicions en què s’estan fent, 
quan parlàvem de pluriennalitats, terminis, etcètera 
–els preus que es paguen, etcètera–, el resultat és sor-
prenent –bastant sorprenent, crec jo–, perquè és una 
qüestió d’eficiència, no només en termes d’eficàcia. 
No s’aconsegueix tot el que es vol, però, amb relació 
al que s’inverteix, Déu n’hi do. I jo crec que és «Déu 
n’hi do», simplement, perquè hi han entitats públiques 
i privades que fa molts anys que hi treballen, i que ens 
ho coneixem molt bé, i sabem com moure’ns, i com 
vincular-nos a empreses, etcètera.

La inserció, no tinc dades exactes, però volta, supe-
ra el 50 per cent. Sí que és cert que aquí hi han molts 
matisos, eh? Es pot valorar de moltes formes, la inser-
ció; però supera el 50 per cent. També és molt impor-
tant que tinguem clar que no és la formació la que crea 
l’ocupació. La formació el que fa és posar a la carrera 
de sortida les persones per, quan hi ha una oportuni-
tat, no desaprofitar-la. És el paper que hauria de tenir. 
O sigui, que tothom pugi el seu nivell de qualificació 
perquè, quan té una oportunitat, que a vegades n’hi 
han molt poques, pugui realment aprofitar-la. I aquest 
és el nostre màxim paper; però ocupar, ocupar, crear, 
crear, no.

El que sí que podem fer des de la formació..., perquè, 
clar, les entitats que formem, formem a moltíssimes 
empreses, també; fem plans de formació per a em-
preses de tot tipus. En el que nosaltres podem ajudar 
molt és a crear aquest vincle amb el teixit empresa rial, 
que és important i és una cosa que tots perseguim.
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Després, m’agradaria que sabés que les característi-
ques de la formació professional per a l’ocupació, que 
cada cop s’està reglant més..., no només serveix per 
qualificar. És que hi ha moltes persones que els van 
bé coses que poden semblar tan senzilles com tenir 
un horari: obligar-te a les nou del matí a anar a un 
lloc, quan la teva autoestima ha anat baixant, i t’has 
anat apartant perquè veus que ningú et vol, que ningú 
et contracta –tens aquesta sensació–; obligar-te a les 
nou del matí a aixecar-te, complir un horari cada dia, 
tornar-te a posar en circulació, aixecar-te, valorar-te 
–que els docents puguin valorar-te–; avaluar-te i ado-
nar-te que vals per a alguna cosa; que tens una deter-
minada edat, però no ets un inútil. Perquè, al final, les 
persones, molts cops, acaben caient en aquest pou, i és 
molt difícil, sortir-ne. I, per tant, també ajuda moltís-
sim a aspectes d’autoestima. No és només una qualifi-
cació. Transversalment, crec que fa un altre paper, que 
és important per a les persones.

Si la llei ajuda? Jo crec que sí, perquè ens cal. Ja he dit 
que jo és que crec que cal tenir una visió diferent so-
bre l’organització, sobre l’entitat, el servei d’ocupació. 
Jo crec que cal un àmbit cultural diferent, una cultura 
d’organització una miqueta diferent; una miqueta di-
ferent, on no..., on tots ens puguem mirar a la cara, 
tots els agents de tots, perquè tots són importants. Vull 
dir, la persona no és important? I tant. I el sindicat? 
Només faltaria. I la Generalitat? I tant. Però és que 
nosaltres crec que també ho som. I a nosaltres, enca-
ra que molts siguem empreses, altres siguem coopera-
tives, altres, entitats sense ànim de lucre, la patronal 
ens representa, en tot cas, com a empreses, però com a 
sector no. O sigui, com el sector que desplega les po-
lítiques, o les aplica en el territori, nosaltres tenim la 
sensació que no hi som.

I el nostre sector no hauria de ser només exclusiva-
ment el privat. És a dir, si hi ha alguna entitat pública 
que també aplica les polítiques d’ocupació i creu que 
no està representada, crec que també ho hauria de dir. 
El que passa és que nosaltres entenem que, quan es 
parla d’àmbit territorial i hi han ajuntaments, hi estan 
mínimament representats, els que depenen de l’ajunta-
ment; però nosaltres tenim la sensació que no hi aca-
bem de ser.

Se m’ha acabat el temps? Sí? (Pausa.)

El vicepresident

Sí, sí. Però si vol aportar alguna qüestió més, faci-ho, eh?

Marc Jacas Templado

Només l’enfocament territorial, que..., el mateix, que 
és que trobo que la proximitat al territori és impres-
cindible, això no es pot negar, però nosaltres és com si 
no hi fóssim. I això a mi em dol una miqueta.

I després, com a millora, no tinc, un sistema de millo-
ra, totalment definit com podria ser. El que està clar 
és que la millora s’ha de fer entre tots. I crear un òr-
gan de millora on hi hagi absolutament tots els agents 
–tots–, i no en descartem cap, seria superinteressant.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Jacas. Igualment, els agraïm la 
seva compareixença, als senyors Mestres, Buxó i Co-
lomer.

I donem per finalitzada aquesta primera part de la ses-
sió. I ara donarem continuïtat amb els nous comparei-
xents.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i es 
reprèn a tres quarts d’onze i tres minuts.

El vicepresident

Bé, donarem continuïtat a la sessió. 

(Pausa.)

Compareixença
d’una representació de la Confederació 
de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01109/10)

Donem la benvinguda al senyor Jordi Moncanut, asso-
ciat especialista en temes del SOC de la Confederació 
de Centres Autònoms i d’Ensenyament de Catalunya; 
a la senyora Josefina Rubio Serrano, presidenta de 
l’Associació de Dones per a la Inserció Laboral - Fun-
dació Surt; Ignasi Parody Núñez, president de la Fede-
ració d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya, 
i Maria Rosa Fiol, de la Federació d’Empresaris de la 
Petita i Mitjana Empresa. Ens acompanya avui, tam-
bé, el senyor Joan Aregio, secretari d’Ocupació i Rela-
cions Laborals de la Generalitat de Catalunya.

En primer lloc, tindrà la paraula, per espai de deu mi-
nuts, el senyor Jordi Moncanut López, que ve acompa-
nyat de Joan Josep Codina i Puig. Té la paraula.

Jordi Moncanut López (associat especialista 
en temes del SOC de la Confederació de Centres 
Autònoms d’Ensenyament de Catalunya)

Bé, bon dia. Primer de tot, agrair que hagin comp-
tat amb nosaltres per donar el nostre punt de vista 
d’aquesta llei, doncs, que s’està gestant. I bé, jo, en re-
presentació de la confederació de centres, donaré, una 
mica, la meva valoració, la nostra opinió, des del nos-
tre punt de vista, del que pot ser aquesta llei i el que 
pot aportar, i, una mica, del sistema de la formació 
ocupacional, el que ens sembla que, des de l’experièn-
cia que hi tenim, o que hi tenim des dels centres que 
representem, doncs..., els avantatges que s’hi poden 
arribar a trobar.

Bé, jo, en general..., el que és l’esperit d’aquesta llei, 
en què es busca que el SOC canalitzi una formació de 
qualitat per a l’ocupabilitat de les persones, evident-
ment, creiem que és encertat, perquè és així necessa-
ri, i que una societat que es basi en el coneixement és 
el que fa que hi hagin possibilitats de crear ocupació 
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–i penso, i pensem– en un territori ric en possibilitats 
com és el nostre.

Una mica, aquesta proposta de llei és molt generalista, 
que és una mica el que preocupa els centres, els que 
fan el dia a dia, després, a l’hora de donar els serveis 
principalment a l’alumnat, no?, que s’està formant.

Ens agradaria poder conèixer una mica més a fons no 
tant el com, sinó el què del que es vol buscar, i poder 
participar, a la vegada, si és possible, doncs, en la con-
creció, perquè, al cap i a la fi, en totes les convocatò-
ries de formació que van sortint surten unes instrucci-
ons que són les que realment concreten com has de fer 
les coses i com has de treballar amb els alumnes. Lla-
vors, és aquí, una mica, on creiem que realment hi ha 
bastantes coses que es poden intentar, si és possible, 
de fer una mica millor.

Els processos de la formació ocupacional passen per 
diferents passos, com és la sol·licitud de cursos, els 
atorgaments, l’execució en si, que va feta per un segui-
ment d’unes persones, representants del SOC, i des-
prés, doncs, un cop s’han acabat els cursos, buscar els 
resultats, valorar i fer una justificació d’unes despeses.

En el sentit del que passa amb les sol·licituds, el que 
notem és una inestabilitat important dels centres per 
poder tenir una certa, diguem-ne, garantia, o certa 
continuïtat, a l’hora de poder impartir una formació 
de qualitat. Nosaltres, en representació d’escoles que 
tenen una llarga trajectòria en el món de l’ensenya-
ment, perquè estan impartint, doncs, formació –mol-
tes d’elles també imparteixen formació professional 
reglada–..., disposen d’unes estructures fixes i estables 
per poder impartir aquest perfil de formació.

Però no passa el mateix amb la formació ocupacional. 
En la formació ocupacional, un centre, un any, doncs, 
podrà tenir una determinada quantitat de formació 
per impartir; un any següent tindrà una altra quanti-
tat de cursos totalment diferent, i aquesta inestabilitat 
no permet aquesta estabilitat, sobretot, de plantilles, 
perquè, al cap i a la fi, totes aquestes escoles estan ben 
preparades quant a recursos –també per al SOC; el 
SOC també les considera preparades, perquè han ha-
gut de passar, doncs, unes auditories per poder ser re-
conegudes com a tals centres.

Llavors, comptant que les instal·lacions hi són, per 
més recursos que hi hagi, les plantilles són determi-
nants, les persones són determinants per utilitzar per 
bé aquests recursos. Llavors, no poder donar una con-
tinuïtat a aquestes plantilles, no poder tenir una esta-
bilitat, creiem que no dóna o no garanteix la qualitat 
de la formació.

En el sentit aquest, en el moment de les sol·licituds, bé, 
notem, en centres en què es troben en unes circums-
tàncies, doncs..., que en el moment dels atorgaments 
hi han diferents criteris. D’aquests criteris de valora-
ció dels centres, evidentment, n’hi han molts que estan 
encertats, i, sobre una nota de cent punts, doncs, un 
centre té diferents barems. Evidentment, la instal·lació, 
el resultat final, la inserció laboral que s’assoleixi són 
determinants. També, evidentment, les especificitats 
que es prioritzin des del SOC, perquè entens que el 

SOC valora el mercat de treball i el moviment que hi 
ha i les necessitats que hi han.

Però sí que és veritat que hi ha un percentatge, o dos 
percentatges molt importants, a l’hora d’atorgament 
de cursos, que passen per: un, el que són, o han sigut 
fins ara, les meses locals d’ocupació, en les diferents 
comarques. I aquí, la veritat, notem que hi ha bastan-
ta divergència, o inclús, diria, uns certs interessos a 
l’hora de la configuració d’aquestes taules, que hau-
rien d’estar representades per diferents institucions, i, 
realment, segons a quins territoris, aquesta represen-
tació, realment, no hi és. Les meses locals haurien de 
tenir bastants representants, amb la qual cosa a vega-
des una mesa local es troba amb poques persones, o 
no es troben les persones que són d’aquestes entitats, o 
representen, més ben dit, entitats concretes amb certs 
interessos.

I després es donen incongruències a l’hora de les va-
loracions de les especialitats. Hi han especialitats que 
són teòricament importants, i, en canvi, a territoris, o 
capitals, doncs, de..., capitals com... Donaré un exem-
ple –aquest el conec bé– en el sector, per exemple, de 
l’automoció. L’automoció és una especialitat motor de 
l’economia –tothom ens ho diu, tothom en parla–, i, 
en canvi, és una especialitat que no se li dóna el valor. 
Des de fa tres anys, per exemple, en una capital com 
Girona és una especialitat que no està prioritzada, a 
diferència de Lleida, Tarragona i Barcelona. Bé, a ve-
gades es donen circumstàncies una mica confuses en 
aquest sentit.

Després, hi ha una altra valoració important, que dóna 
el 36 per cent dels punts sobre la valoració d’un cen-
tre, que és el seguiment, el seguiment que fan els tèc-
nics –els tècnics de seguiment dels cursos. En aquest 
sentit, bé, nosaltres som del parer –som del parer– que 
potser seria bo intentar donar, com diu aquesta llei, 
també, una coordinació a més alt nivell entre els dife-
rents departaments.

Nosaltres, com que això ens ho mirem una mica des 
de la perspectiva del món de l’ensenyament, i tenint 
en compte que les escoles que represento som esco-
les que impartim formació reglada, amb una trajectò-
ria de molts anys, passant unes auditories per uns ins-
pectors, i superant-les; que tenim les plantilles, tenim 
els recursos, i, tenint en compte que aquestes persones 
del SOC que fan les valoracions dels centres no són 
persones especialistes, sinó que són persones que han 
sortit de la branca administrativa, que ara estan fent 
seguiment d’uns cursos, que de vegades ni tan sols vi-
siten els cursos –és a dir, ni tan sols, a vegades, hi ha 
un visita real en el curs, sobre un curs que serà valo-
rat–..., realment, de vegades hi han opinions una mica 
subjectives, puntuacions subjectives, sobre la valora-
ció d’aquell centre, i que no es basen en criteris ferms, 
o, sobretot, d’una base sòlida de coneixement.

Potser proposaríem que uns inspectors, per exemple, 
per especialitats, a Catalunya..., hi hagués un especia-
lista en automoció, un especialista en comerç, un espe-
cialista en informàtica, i així amb totes les famílies; i 
que aquests inspectors fessin aquestes auditories. Per-
sones que coneguin el món de l’ensenyament, perso-
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nes que coneguin pedagògicament i metodològicament 
com s’ha de formar; que coneguin inclús l’especialitat, 
i puguin valorar aquell centre com a tal, si pot..., fa o 
no fa bé la seva feina. I potser aquí els centres poder 
tindríem més referència o més constància que la valo-
ració, doncs, es fa amb una mica més de criteri.

Pensem que pot ser una aportació interessant, per-
què, realment, estem parlant que una persona que no 
té aquest coneixement valora un centre que es que-
da sense formació, i que d’un any a l’altre..., potser té 
una important subvenció, i l’any següent, doncs, pot-
ser aquesta subvenció s’ha perdut, i no saps gaire per 
què. Llavors, aquests centres..., qui millor que un cen-
tre, en ensenyament i en trajectòria, per poder impar-
tir aquest perfil de formació ocupacional.

Sona, també, per la llei de buscar el vincle amb les 
empreses. Qui millor que els centres d’ensenyament, 
que ja tenen una xarxa d’escoles? Probablement tre-
ballen en formació amb alternança, o treballen en for-
mació dual amb les empreses. I els pots aportar, al 
sector de la formació ocupacional, també, un coneixe-
ment molt real del que és el món de l’ensenyament des 
de la perspectiva empresarial.

Bé, quant al que fa, sobretot..., referent també a un al-
tre dels problemes importants, és el tema de la justifi-
cació de despeses. Aquí s’entra en una «debacle» im-
portantíssima. La justificació de despeses..., a veure, 
jo, si pogués aportar que, en lloc de treballar amb sub-
vencions, es treballés, doncs, amb unes..., com per aquí 
parla..., no ho sé interpretar –si es parla d’uns acords, 
d’uns contractes programa–, ben bé, exactament, què 
volen dir alguns aspectes de què parla aquesta llei.

Però si es refereix a un tipus de concert en el qual tu 
encarregues una feina perquè s’imparteixi una forma-
ció, i que aquesta formació, doncs, es faci ben feta, i 
tu li facis unes auditories, les que siguin necessàries..., 
aquests centres les superaran perfectament. Llavors, 
però, no haver d’estar pendents d’aquestes justificaci-
ons econòmiques, que ens estem fixant, per exemple 
–ens estem fixant, per exemple–, en si un centre pot o 
no imputar, com a despesa, en un curs de mecànica de 
motors..., no li deixen imputar la benzina per engegar 
els motors.

Això és insostenible. No pots estar pendent d’això. Ai-
xò a l’únic que porta és a revocacions per part del SOC, 
revocacions que passen anys i anys i anys abans no es 
resolen. Hi han centres que des de l’any 2009 encara 
tenen pendents els cobraments; les revocacions el que 
provoquen és una aturada automàtica del pagament. 
Evidentment, aquests centres, sostindre’s... Per això, 
molts han hagut de tancar. Molts centres..., sostindre’s 
amb aquesta inviabilitat, evidentment, això és total-
ment insostenible. I, per tant, molts acaben al conten-
ciós administratiu, al cap de molts anys, lluitant contra 
tot un sistema que està jo crec que entenem que obsolet.

Llavors, a més a més, els contenciosos administrati-
us, molts, o la majoria, els centres els estan guanyant 
–els estan guanyant–, i moltes vegades, a més a més 
–que sap greu dir-ho–, es guanyen perquè el SOC no 
ha fet, en els terminis que li pertocaven..., de presen-
tar, digués sim, el que són els documents, o les revoca-

cions, o... O sigui, s’han sortit de termini. Dius: «Os-
tres, tu, escolta’m. M’has tingut cinc anys una escola 
que no ha cobrat, i a sobre, ara, aquí, al final, com que 
el SOC ha arribat tard, no hem pogut arribar a port.» 
Dius, a veure, són coses que, bé, si es poden millorar, 
doncs, bé, realment, pensem que són coses que s’han 
de tenir molt en compte.

Però precisament el que deia és que són coses de de-
tall, que s’han de veure amb la normativa, amb com es 
desenvolupa això. Aquesta llei diu: «Al cap de sis me-
sos, es podrà dir tècnicament com s’aplica tot això.» 
Bé, doncs, si podem participar i contribuir en aquest 
«com es farà tot plegat», penso que és, una mica, una 
molt bona solució, perquè, realment, les escoles que 
representem coneixen el dia a dia a la perfecció, des 
de dintre –des de dintre. (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Ja he acabat, o tinc un minut?

El vicepresident

Un minut.

Jordi Moncanut López

D’acord. Bé, no ho sé, he intentat explicar-ho, perquè 
tenia moltes idees al cap, i en deu minuts és molt di-
fícil resumir molts anys de trajectòria, i treballant en 
aquest sector. Jo, simplement, penso que nosaltres 
apostem per una formació de qualitat; les escoles, re-
alment, poden donar, o creiem que poden donar aques-
ta qualitat, i penso que, al final, el que s’ha d’anar a 
buscar sobretot és això. Perquè, si estem formant per-
sones amb qualitat, aquestes persones, probablement, 
tindran més possibilitats de promocionar-se i de trobar 
un futur estable.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Fundació Surt amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01110/10)

Té la paraula la senyora Josefina Rubio Serrano, presi-
denta de l’Associació de Dones per a la Inserció Labo-
ral - Fundació Surt, que ve acompanyada de la senyo-
ra Carme Porta.

Josefina Rubio Serrano 
(presidenta de la Fundació Surt)

Bé, moltes gràcies. També per la nostra part us volem 
agrair, a aquesta comissió, l’oportunitat que ens doneu, 
que ens obriu aquest espai i ens doneu veu a entitats 
del tercer sector per parlar d’una llei que ha de respon-
dre a reptes molt importants en un moment d’especial 
dificultat i de canvi.
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Per això volem dir, compartint-ho amb altres organit-
zacions socials, que considerem que la participació 
en l’elaboració i en el seguiment d’aquesta llei, i del 
SOC en si mateix, de les organitzacions del tercer sec-
tor –i de l’economia social en l’elaboració de l’estratè-
gia catalana per l’ocupació– és central, al nostre parer, 
per poder construir una societat cohesionada, partici-
pativa i justa. I en aquest sentit hem de dir també, de 
primera, que donem suport a la proposta de la taula 
d’entitats del tercer sector social, en la seva proposta 
de reconeixement del seu paper com a agent social re-
llevant.

Bé, dit això, que és la introducció, m’haig de centrar 
en un aspecte que és el nostre àmbit específic d’actua-
ció, tot i que en les coses que he anat sentint, just ara 
amb el company, que parlava de formació, hi han tam-
bé moltes coincidències. 

Bé, en el nostre àmbit específic, el primer que volia dir 
és que, en una primera reflexió general sobre la llei, que 
valorem molt positivament, considerem que, tot i que el 
projecte incorpora el concepte d’«igualtat d’oportuni-
tats»..., creiem que en conjunt manquen una integració 
més decidida de l’equitat de gènere i una aposta clara 
per polítiques actives d’ocupació que, des d’aquesta vi-
sió de gènere, estiguin orientades a eradicar clarament 
les bretxes de gènere que travessen l’economia i, espe-
cialment, l’ocupació. Abans d’entrar, però, en aspectes 
concrets, sí que voldria fer algunes consideracions ge-
nerals, que probablement moltes de les persones aquí 
presents poden considerar una obvietat, però que al 
nostre parer són importants, són rellevants a l’hora de 
justificar les nostres propostes. 

El primer que volem dir, i que ens sembla necessari 
situar clarament, és que les dones no som un col·lectiu 
vulnerable; les dones som la majoria social, som el 
52 per cent de la població. Estem presents de manera 
transversal en tota la societat. Som dones joves, som 
dones grans, som empresàries, som treballadores, 
som professionals autònomes. Podem tenir un alt po-
der adquisitiu, i també som pobres, una gran majoria, 
un percentatge elevat. Podem tenir nivells culturals 
diferents i pertanyem a estatuts socials molt diferents. 
En definitiva, som éssers humans significatius, singu-
lars, i, sobretot, som heterogènies i som diverses.

Però, tot i la diversitat, mantenim un element central, 
cabdal per a les nostres vides en comú: arreu on es-
tem, i siguem com siguem, la nostra posició està con-
dicionada per un element estructural, la construcció 
de gèneres. Un element que fa que en cada una de les 
posicions i dels llocs en què ens puguem trobar esti-
guem col·locades en posició de desavantatge i d’ine-
quitat, de manera transversal.

Aquest element estructural de desigualtat, en què in-
terseccionen altres factors com classe, ètnia, origen, 
orientació sexual, entre d’altres, és el que explica les 
profundes bretxes de gènere que existeixen en el mer-
cat laboral i en l’ocupació. Bretxes que són molt cla-
res, i en tenim molt exemples; no m’hi vull estendre 
perquè no tinc temps, però estem parlant de bretxa sa-
larial, que afecta tant els estatus més alts, les empre-
sàries, com..., o els càrrecs –perdó–, no empresàries, 

els càrrecs de l’alt estat, com també les categories més 
baixes; temporalitat i parcialitat, que ens afecten es-
pecialment; atur de llarga durada, que té un impacte 
específic, etcètera.

Bé, i, dit això, aquesta primera reflexió, molt ràpida, 
obre pas a la segona. En la mesura que la desigual-
tat de gènere és un fenomen estructural i transver-
sal, a l’hora d’articular estratègies d’ocupació que re-
alment vulguin ser inclusives, és imprescindible que 
les polítiques públiques d’ocupació incorporin, tam-
bé de manera transversal, aquest enfocament d’equi-
tat de gènere per tal de promoure estratègies i accions 
específiques dirigides a prevenir, reduir i, en darrera 
instància, eradicar les bretxes de gènere del teixit eco-
nòmic i el mercat laboral. 

I aquestes polítiques, al nostre parer, no poden quedar 
subsumides en el genèric «igualtat d’oportunitats». 
Igualtat d’oportunitats no és el mateix que equitat de 
gènere. Igualtat d’oportunitats fa referència a l’existèn-
cia de situacions de desigualtat social múltiples i di-
verses, que certament cal abordar de manera decidi-
da, més en aquest moment social en què els efectes de 
les polítiques implementades com a resposta a la crisi 
econòmica estan incrementant de manera escandalosa 
i dolorosa les desigualtats, i estan configurant una so-
cietat extremadament dual i polaritzada. Però, tot i la 
seva importància, hi insistim, igualtat d’oportunitats 
ens parla d’un genèric de desigualtats que no és exac-
tament..., que no aborda exactament l’equitat de gè-
nere, aquest element estructural, transversal, que ens 
afecta a les dones pel fet de ser dones.

Tampoc, aquestes polítiques necessàries, obligatòries, 
des d’aquesta visió d’equitat, poden quedar reduïdes a 
l’àmbit d’accions dirigides als col·lectius més vulnera-
bles, ja que, com hem assenyalat, les desigualtats de 
gènere van molt més enllà. No estem parlant d’una de-
sigualtat que ens afecti per ser un grup vulnerable, o 
que afecti només els col·lectius vulnerables. Al contra-
ri, aquest enfocament d’equitat de gènere, aquestes ac-
cions específiques, abordades de manera transversal, 
que són cabdals per superar la profunda desigualtat 
social existent, han de contemplar també l’especifici-
tat de gènere quan treballem amb els col·lectius vulne-
rables, perquè al si dels col·lectius vulnerables també 
hi ha inequitat de gènere. Els impactes de la crisi en 
els col·lectius vulnerables no són els mateixos per gè-
neres, homes i dones. També ens hi podríem estendre, 
però no tenim temps.

En definitiva, proposem que la nova Llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació ha de fer..., faci una aposta més 
decidida i més ferma per abordar i superar les desi-
gualtats de gènere. Aquest és, al nostre parer, un dels 
reptes fonamentals que s’hauran d’abordar per tal 
d’avançar en la construcció d’un país lliure i social-
ment just, que és el que volem, perquè sense equitat no 
hi ha justícia social, però tampoc hi ha societat real-
ment lliure ni país lliure.

És partint d’aquestes reflexions, que ja us deia que us 
podien semblar una obvietat, que comencem a fer les 
nostres propostes. Des de la Fundació Surt hem elabo-
rat tot un seguit de propostes, en les quals no podem 
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entrar, però sí que ens voldríem centrar en algunes. Hi 
han propostes que, lògicament, amb el fil de les re-
flexions..., les propostes afecten el conjunt de la llei; 
afecten els principis rectors, els instruments estratè-
gics i la carta de serveis ocupacionals. 

Fem una visió molt rapida. Al nostre parer, caldria 
incorporar l’equitat de gènere, com un dels principis 
rectors, en el preàmbul i en els objectius, en l’article 1 
de la llei, desplegant els valors d’igualtat entre dones i 
homes que consagren els diferents tractats de la Unió 
Europea. I en aquest sentit, molt breument, volem re-
cordar que l’estratègia Europa 2020, a què la llei fa re-
ferència, es marca també com un objectiu central l’eli-
minació de les barreres a la participació de les dones 
en el mercat laboral, i insta els estats membres a posar 
en marxa mesures destinades a eliminar les bretxes de 
gènere en l’ocupació, a promoure una millor concilia-
ció de la vida privada..., laboral i privada entre homes 
i dones al llarg de tot el seu cicle vital, i també a com-
batre totes les formes de violència contra les dones, 
que, entre altres, inclouen l’assetjament en el lloc de 
treball.

Bé, dit aquest element més general, sí que volem en-
trar més en tres propostes, i després deixar pinzella-
des d’algunes propostes més. La primera fa referència 
a l’estratègia, que està recollida en el punt 6.3, en què 
proposem que en l’apartat a, en què es parla d’«anàlisi 
de la situació econòmica i de les tendències del mercat 
de treball» –que és més llarg–, s’incorpori de manera 
específica el compromís per dur a terme també una 
anàlisi de les bretxes de gènere i de la seva evolució.

Haig de fer un parèntesi: un dels problemes que te-
nim, i en què la crisi ha suposat un retrocés, tal com 
s’ha abordat, és que cada vegada tenim menys dades 
sobre equitat de gènere. Hem fet un retrocés històric 
en moltes coses, però en això també. No tenim dades, 
no hi ha manera de tenir estadístiques sobre aquest te-
ma, eh? Per això veureu que algunes de les propostes 
van en aquest sentit. Per això volem que s’hi incorpo-
ri, que hi hagi aquest compromís per dur a terme una 
anàlisi sistemàtica de les bretxes de gènere i de la seva 
evolució. Ja dic, considerem molt important aquesta 
incorporació, perquè és un element central per saber... 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.) Ui –perdó–, un minut? (Pausa.) 
Sí. Buf. 

La segona proposta, que deriva de l’anterior, també fa 
referència a l’observatori. No m’hi estendré molt per-
què... L’Observatori d’Empresa i Ocupació creiem que 
ha d’incorporar aquesta tasca sistemàtica –i l’ha de re-
collir– d’anàlisi i informes sistemàtics sobre evolució 
de les bretxes de gènere.

I per últim, la tercera proposta, que no puc..., fa refe-
rència a la cartera de serveis, i aquí també volem dir 
que no es suficient tenir un únic apartat, l’apartat d, 
que parla d’incorporar la igualtat d’oportunitats, i que 
vincula això amb els temes de conciliació. Creiem que 
aquí hi hauria d’haver una diferenciació molt clara: en 
un apartat, parlar d’igualtat d’oportunitats, però elabo-
rar i desplegar un apartat específic que impliqui, que 
centri, que situï que s’han d’elaborar accions específi-

ques dirigides a eradicar les bretxes de gènere, i s’han 
de promoure accions positives, que s’hauran de des-
plegar després amb les normatives.

Bé, ho deixo aquí. Per últim, només volia apuntar que 
calen també, s’ha dit abans, sistemes d’avaluació, i 
que en aquests sistemes d’avaluació i seguiment s’han 
d’incorporar indicadors d’impactes de gènere.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Rubio. 

Compareixença
d’una representació de la Federació d’Entitats 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01111/10)

I té la paraula el senyor Ignasi Parody Núñez, presi-
dent de la Federació d’Entitats d’Empreses d’Inserció 
de Catalunya.

Ignasi Parody Núñez (president de la Federació 
d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya)

Molt bé. Bé, bon dia a tothom. Vull donar les gràcies 
de part de les empreses d’inserció per aquesta compa-
reixença. En primer lloc, vull felicitar tant el Govern 
com el Parlament per aquesta proposta de llei, perquè 
en principi..., pel principi de gratuïtat i universalitat 
dels serveis ofertats –em sembla que això és impor-
tant–; pel tema de la cohesió territorial –plantejar el 
tema de la cohesió territorial–, tenint molt presents 
les zones més vulnerables del nostre país; per les de-
fenses de la competència en política d’ocupació exclu-
sivament del Govern de Catalunya, tal com marca el 
principi de subsidiarietat de tots els tractats de la Unió 
Europea, i per reconèixer la societat civil, que durant 
aquests trenta anys hem estat treballant amb vosaltres 
colze a colze en la lluita contra l’exclusió social.

Això..., a mi em sembla molt important, primer, parlar 
d’això. Catalunya té una gran riquesa quant a formes 
de treballar els sistemes contra l’atur: des d’empreses 
d’inserció, cooperatives, fundacions d’integració so-
cial, instruments financers alternatius, que a Euro-
pa estan molt reconeguts i que a mi em sembla que 
aquí..., que fins i tot a França, en un moment donat, 
es va crear una secretaria d’estat d’economia solidària, 
perquè hem d’eixamplar el diafragma dels interlocu-
tors. Està bé que hi hagi els agents clàssics –empre-
saris, sindicats, associacions municipalistes–, però em 
sembla que hi ha tot un conjunt de societat civil que se 
li ha de donar un paper i un reconeixement.

No podem sempre estar pendents de les fórmules clàs-
siques d’interlocució del segle XX. Hem entrat al XXI, i 
a mi em sembla que aquesta complexitat hauria d’es-
tar més representada en els òrgans de representació, 
tenint en compte que Catalunya té models molt sem-
blants, i que ens hem mirat a vegades en el mirall mú-
tuament, com el Quebec o l’Emília-Romanya, en el 
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qual la societat civil és rica, complexa, i forma part de 
la interlocució social. Això per una banda.

Per altra banda, per mi en el debat aquest públic i pri-
vat hi ha un tema que és molt més important, i vostès 
ho posen: l’acompliment de l’interès general. Aquest 
acompliment de l’interès general per mi són tres fac-
tors: primer, els beneficiaris. I parla la Unió Europea, 
i cada vegada està això més assenyalat, de l’acredita-
ció de situació de pobresa o exclusió social a través 
dels informes socials dels serveis socials públics. Per 
tant, és molt important. Jo estic parlant sempre de col-
lectius vulnerables, eh?, o sigui, les persones amb què 
treballem; això és el principal. 

Segon, els territoris que presenten un conjunt d’indi-
cadors econòmics i socials amb molta vulnerabilitat 
i amb molta fragilitat. Hi han zones en les quals, a la 
mateixa ciutat de Barcelona, històricament, eh?... No 
és el mateix l’OTG de Guineueta que l’OTG del car-
rer Aragó. Per tant, en els barris... Jo estic a la Trini-
tat Vella –la Fundació Trinijove–, treballant a Baró de 
Viver –a Trinitat Vella–, a zones on l’atur està per so-
bre del 33 per cent; per tant, allà és bo que la llei, tal 
com ho feu, contempli aquesta dimensió territorial, i 
crec que això és acomplir l’interès general, treballar 
per aquests barris. 

I, per altra banda, la no-finalitat lucrativa. Per mi és 
molt important el no-repartiment de beneficis a parti-
culars, en el concepte d’interès general. És a dir, que 
no es poden mercantilitzar les polítiques actives d’ocu-
pació; no podem permetre que el poder públic afavo-
reixi l’aportació d’uns recursos per acomplir l’interès 
general que vagin a multinacionals de la intermedia-
ció –per mi, eh? O sigui, ho sento. O sigui, lògicament 
i legítimament, el seu interès és el guany econòmic, i 
sobretot estic parlant de zones vulnerables i col·lectius 
amb moltes dificultats.

Per exemple, en l’àmbit de la intermediació laboral. Es 
parla de les agències de col·locació, i ens oblidem d’un 
instrument, que jo sempre l’he reivindicat, que a Fran-
ça ha servit molt, que és..., en l’àmbit de la cessió legal 
de treballadors, dels interins d’inserció o les ETT soci-
als. L’altre dia, que vam anar al Llenguadoc-Rosselló, a 
veure tots els companys de les empreses d’inserció, les 
ETT socials eren el nivell de mercat més fort que teni-
en, amb relació al treball, amb les empreses ordinàries.

Per què no mirem d’implementar noves fórmules de 
cessió legal de treballadors en què no hi hagi un lucre, 
i en què en el fons es busqui, com es deia abans, l’iti-
nerari personalitzat d’aquella persona entre empresa 
d’inserció i empresa ordinària, utilitzant aquests nous 
mecanismes d’intermediació? O, per exemple, quan 
parlem..., una cosa importantíssima, que va lligada a 
les polítiques d’ocupació: la nova directiva europea de 
contractació pública. Parla de reserves de mercat per a 
empreses d’inserció que acompleixen l’interès general 
amb persones en situació d’exclusió social acreditades. 
Doncs, bé, Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 
que té una àmplia experiència, lloable i significativa..., 
perquè a vegades nosaltres mateixos ens tirem moltes 
pedres, però ho estem fent molt bé a nivell de clàusu-
les socials, no des d’ara, des de fa molt de temps.

Llavors, reforçar els mecanismes de control i supervi-
sió. Hem de reforçar-los per evitar els fraus de lleis o 
abusos dels drets. Si no blindem el caràcter no lucratiu 
de les empreses d’inserció i dels centres especials d’ocu-
pació, quan les clàusules socials del mercat públic esti-
guin més esteses, hi haurà més empreses ordinàries, i 
fins i tot multinacionals, que facin empreses d’inserció.

Per tant, crec que el que hem de buscar és aquesta col-
laboració entre empresa d’inserció i empresa ordinà-
ria; és molt important en el marc de la responsabilitat 
social de l’empresa. En això, per exemple, tenim al-
guns exemples que estan funcionant en aquest marc, 
com és el programa Incorpora, de la Fundació «la 
Caixa», amb què estem treballant setanta-cinc enti-
tats a Catalunya, i està funcionant bé. Doncs, a mi em 
sembla que calen aquests exemples.

I, per no allargar-me massa, en el tema de la formació 
professional, nosaltres, la Fundació Trinijove, que fa 
més de vint-i-set anys que treballem als barris, i que 
hem format més de deu mil persones..., vull assenya-
lar alguns elements importants. El tema de l’homolo-
gació dels centres. Doncs, amb unes exigències molt 
fortes, pot passar que centres que portem molts anys 
a la trinxera quedem fora en el tema de les homologa-
cions tècniques. Per què? Perquè no tenim grans in-
fraestructures, i, en canvi, som molt hàbils a treballar 
formació ocupacional, formació bàsica i competències 
transversals. Per tant, això crec que és un tema im-
portant.

Un altre, i ho sento si dic això, però és que em trobo 
amb aquesta realitat: jo crec que als col·lectius vulne-
rables i acreditats se’ls ha de donar beca per anar a la 
formació. Perquè jo em trobo gent que no té ni per al 
bitllet del metro. Ho sento, però és que és així, és el 
que em trobo. Llavors, ho estem pagant nosaltres, però 
em sembla que aquests joves que no poden anar a un 
centre de formació, perquè és que no tenen per al bit-
llet del metro..., doncs, no pot ser. 

Per altra banda, em sembla important el que ha dit ell 
–molt important–, el tema de fer la formació amb un 
tipus de contractació. Perquè, si anem per la subven-
ció, tenim la interventora o l’interventor de torn, que 
sembla l’inquisidor Torquemada, que amb una inter-
pretació restrictiva, i buscant el reintegrament, doncs, 
el que ens està fent és escanyar els centres que no te-
nim finalitat lucrativa, a partir de la visió d’un auditor 
que ve de Madrid, que quan ve a la Trinitat Vella sem-
bla que vagi a pasturar, perquè no sap ni on va. Perquè 
això és així.

Llavors, és molt surrealista, per altra banda, en el tema 
de les pràctiques, que si és un jove universitari d’ESA-
DE i va a fer una pràctica..., és una excel·lència, i quan 
un jove treballador hagi de fer una pràctica al polígon 
industrial del Bon Pastor es vegi com una cessió de mà 
d’obra barata. Home, mirem com els joves treballadors 
també poden fer pràctiques en empreses. Fem-los un 
seguiment, fem un protocol de competències transver-
sals i de seguiment, però facilitem que els joves puguin 
fer, i en general els aturats, pràctiques en empreses.

I acabo. Quant al tema de l’emprenedoria, ho sento, nos-
altres hem format més de cent emprenedors en aquests 
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deu anys a través de l’autoocupació, i, escolti’m, en 
tot s’ha de treballar molt, però jo crec que és una bo-
na fórmula, sempre que hi hagi un acompanyament i 
una capitalització. Nosaltres estem innovant al distric-
te de Sant Andreu –i ara ho estendrem a Sant Martí, 
Nou Barris i Sant Andreu– que des del mateix ajun-
tament..., crear fons de capital risc en forma de prés-
tecs retornables, per començar, i, escolta –puc demos-
trar-ho, eh?–, gent que està sortint del pou a través de 
l’autoocupació.

Per últim, com a propostes, crec que s’ha d’intro-
duir en l’article 13, en el punt e, quan parlen vostès...: 
«Acompanyar les empreses i, en particular, les pi-
mes», hi haurien de posar les empreses d’inserció. Les 
empreses d’inserció són una flor de neu. Catalunya és 
qui té més empreses d’inserció de tot l’Estat, però si 
no les mimem, si no les cuidem, doncs, escolta’m, ma-
lament rai. Doncs, donem-los una visualització amb 
un instrument tan important, igual que crec que se’ls 
hauria de donar peu als consells territorials, a les em-
preses d’inserció, i igual que crec que el SOC... Ah, hi 
hauria d’haver una representació de la Ficat.

A mi em fa molta curiositat: per què no hi ha una pa-
tronal catalana de l’economia social? S’ho han plan-
tejat alguna vegada? Escoltin, per què hi ha un Cepes 
a Extremadura, hi ha un Cepes a Badajoz, i a Catalu-
nya, que és qui té més proliferació d’empreses d’inser-
ció, de centres especials de treball, de mútues, de coo-
peratives, etcètera, no tenim una representació pròpia 
de l’economia social solidària? Crec que entre tots 
hauríem de fer força perquè tinguéssim aquest òrgan 
d’interlocució.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Parody. 

Compareixença 
d’una representació de la Federació 
d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01112/10)

Té la paraula la senyora Maria Rosa Fiol, de la Fede-
ració d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa, que 
ve acompanyada de Neus Olea i Montserrat Calvet. Té 
la paraula.

Maria Rosa Fiol Fernández (representant 
de la Federació d’Empresaris de la Petita 
i Mitjana Empresa)

Bé, bon dia. Moltes gràcies per aquesta oportunitat que 
tinc de dirigir-me a tots vostès com a veu de les milers 
de petites i mitjanes empreses que hi han al nostre p aís, 
a Catalunya. Parlo en nom de Fepime, que ja saben que 
és la Federació de la Petita i Mitjana Empresa, vincu-
lada al Foment del Treball. Jo, personalment, estic al 
capdavant d’una territorial, d’Hospitalet i el Baix Llo-
bregat, Aeball, que formem part de Foment-Fepime. 

Amb el poc temps de què disposo intentaré transme-
tre’ls una mica la postura de Fepime davant d’aquest 
avantprojecte. Els diria..., prèviament, m’agradaria fer 
un comentari que penso que pot ser molt aclaridor per 
al debat que estem tenint, i una mica per tot el que 
s’està dient, no? És una cosa tan senzilla i tan òbvia, 
però que a vegades oblidem, com que solament creen 
ocupació les empreses, i majoritàriament aquesta ocu-
pació es crea en petites i mitjanes empreses.

Segur que vostès saben aquest comentari que corre 
per Brussel·les, no?, que diuen que tot l’atur d’Europa 
es resoldria si cada pime fes una contractació. Amb 
una sola contractació, hauríem acabat amb tot l’atur en 
tots els països. Dit això, una mica és perquè ens cen-
trem i pensem, doncs, que hi han moltes coses a fer, i 
que justament aquesta llei jo crec que ens situa en una 
posició molt millor de la que tenim. 

Entrant en el motiu, doncs, Fepime fa una valoració, 
com no pot ser d’una altra manera, en termes generals, 
favorable a aquest avantprojecte, perquè creiem que es 
dóna un pas endavant en diferents temes. Un d’ells, i 
que pensem que és molt important, és el tema que fa 
referència a tot el tema territorial. És molt important 
el que aquest avantprojecte resol. Pensin vostès que 
Catalunya té una diversitat territorial enorme, i ara es-
tic parlant en termes tant d’empreses com d’agents que 
operen en els diferents territoris. Segur que, bé –aquí 
s’ha comentat–, Barcelona no té res a veure amb el 
que pot passar en una comarca de l’Alta Ribagorça, 
o el que pot passar en el Baix Llobregat, o el que pot 
passar en el Maresme.

És molt important..., jo crec que és un gran encert que 
té aquesta llei, que recull d’alguna manera tota la nos-
tra varietat i riquesa territorial, i fa una adaptació. Per 
què? Perquè, a més, en temes d’empreses, no té res a 
veure una comarca amb una altra. A vegades jo diria 
que és que estan a anys llum, no? I realment, si es-
tem parlant de temes d’ocupació, ens hem d’adaptar 
molt al territori; al territori, no solament per la tipo-
logia d’empresa, sinó també a vegades pel volum, pel 
sector, per quines són aquelles línies econòmiques que 
estan tenint més activitat i amb més futur per poder 
fer un desenvolupament estratègic millor.

També és important que diguem que tant –al servei 
d’ocupació– el sistema com el servei van adreçats a les 
persones i a les empreses, perquè a vegades ens podem 
oblidar del més important. A les persones els hem de 
donar eines per trobar aquella feina i aquella ocupació 
que les millorin, i que, sobretot, si no els podem trobar 
la feina, millorin la seva ocupabilitat i millorin la seva 
formació professional. A les empreses les hem d’aten-
dre en aquelles necessitats de contractació, i que pu-
guin cobrir de la millor manera tot allò que necessitin, 
no?, quant a ocupació. Les seves ofertes de treball han 
de ser cobertes amb la màxima competència, i, a més, 
això farà que les empreses guanyin competitivitat i si-
guin sostenibles. 

Fins ara, vostès saben que poques empreses feien ser-
vir les OTG, el servei d’ocupació. Per a temes d’ocu-
pació, les pimes especialment, doncs, i és fins a cert 
punt natural, s’adreçaven a totes aquelles entitats pro-
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peres que els tenen confiança, ja siguin els gremis, les 
associacions, els centres de formació, on tenen nanos 
en pràctiques, i, bé, una sèrie... –les empreses de selec-
ció, les consultores, i altres entitats. I això és una rela-
ció absolutament natural, que es produeix i que és una 
realitat. I, llavors, l’únic que fa aquest avantprojecte 
és intentar adreçar això, però és el que es produeix, ni 
més ni menys. I això jo diria que és una cosa positiva 
i és bo. I canviar això és molt complicat i molt difícil. 
Però tampoc veuria per què s’ha de canviar, perquè, 
bé, les relacions normalment s’estableixen amb molta 
confiança i amb proximitat, i les empreses, especial-
ment les pimes, se senten properes, doncs, a la gent 
amb qui tenen habitualment tracte i quotidianitat. 

Jo penso que aquest fet una mica va ser el que va pro-
piciar que el Govern de Madrid creés les agències de 
col·locació, no?, i recol·locació, i ja saben que aques-
tes poden ser tant públiques com privades, amb lucre i 
sense. Però també vull dir que la gran majoria d’agèn-
cies de col·locació que ens hem acreditat, doncs, som 
pimes, i que per això també les pimes s’hi senten cò-
modes. A vegades es parla molt de les agències com 
a grans grups multinacionals. Bé, la gran majoria són 
pimes, molt properes, i que no tenen cap lucre, i la ve-
ritat és que ens hem sentit de tot, quan fa molts anys 
que estem intentant treballar per l’ocupació, no?

Ho dic perquè, bé, conec moltes entitats com la meva, 
que fa més de quaranta anys que tenim una borsa de 
treball, i d’una forma natural les empreses s’adrecen a 
nosaltres, perquè és lògic, perquè saben que si enviem 
un currículum o els passem el nom d’alguna persona 
quan ens diuen la seva necessitat concreta, doncs, bé, 
segurament és perquè algú ens ho ha dit, i tenen refe-
rències. I el boca-orella, doncs, funciona, i en temes 
d’ocupació també. 

Per una altra banda, també es lògic que molts treba-
lladors, davant de tancaments d’empreses, que durant 
aquests anys malauradament han sigut molts –concre-
tament a la meva comarca, més de cinc mil–, doncs, 
ens vinguin a casa i ens deixin el currículum, perquè 
pensen que nosaltres, com que estem en permanent 
contacte amb milers d’empreses, tenim una possibili-
tat que els seus coneixements siguin valorats i d’una 
manera trobin una altra vegada ocupació. 

Els diré una mica el que per nosaltres és molt impor-
tant. Per nosaltres és més important fer la feina ben 
feta, amb competència i eficàcia, que qui fa la feina. 
I, llavors, a vegades aquí les coses s’equivoquen, no?, i 
al final sembla més important qui la fa que com es fa 
i quin resultat dóna. És evident que en temes d’ocupa-
ció hi ha d’haver una col·laboració entre tots els opera-
dors, i això és una mica el que aquesta llei, a través del 
sistema, intenta coordinar, no? Però, evidentment, tot 
això s’ha de basar en una confiança i en la responsabi-
litat de tots els operadors. I, si no és així, doncs, això, 
aquesta col·laboració no es pot dur a terme, no? També 
s’ha d’establir la col·laboració publicoprivada, perquè 
evidentment, com s’ha dit aquí –i en tenim una bo-
na mostra–, doncs, hi han agents que són, molts, pri-
vats, i llavors hem de poder establir una mena de col-
laboració que sigui per a tots transparent i eficaç.

Els recursos són molt escassos, i hem d’aprofitar tot 
el que tenim, i especialment si funciona. Vull dir que, 
és clar, a vegades és molt maco fer cants al sol, però 
si tenim coses que funcionen, i aquí n’han sortit unes 
quantes, doncs, home, no fem que deixin de funcionar, 
sinó tot el contrari, creem-ne més que funcionin, no?

I una cosa que, evidentment, segur que vostès tam-
bé compartiran és que hem d’evitar la burocratització 
del sistema, no?, i fomentar l’eficàcia. Per què? Perquè 
tots aquests operadors tenim una manera de fer i de 
funcio nar, que evidentment és molt més simple i sen-
zilla, però no pel mer fet de ficar-nos en un sistema 
ara ens hem de convertir com el sistema anteriorment, 
no?, sinó que jo crec que aquesta llei –que són molt 
importants els reglaments que a partir d’ara surtin, 
que també és un comentari que s’ha fet–, doncs..., ens 
pugui portar a treballar amb, evidentment, segur, mol-
ta més feina administrativa i molta més tasca de la que 
fèiem fins ara, però d’alguna manera assegurant que la 
nostra tasca és eficaç i és eficient.

Les agències no són entitats on externalitzar serveis 
del SOC. Tampoc són un sistema subsidiari. Tot ai-
xò..., no estem pas d’acord amb l’article 16.j, que parla 
de la intermediació en el mercat de treball. Un exem-
ple: els gremis i entitats empresarials, la gran majoria, 
doncs, el que els he comentat, tenim una borsa de tre-
ball, no?, i, quan posem a disposició de les empreses 
associades persones o currículums, en la majoria dels 
casos ho fem sense cobrar, i això ha funcionat fins ara. 
Les empreses estan contentes i les persones també, i 
és una relació natural (sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –perdó, 
se m’acaba el temps. Un altre tema important que ens 
agrada molt és el que els comentat abans de la concer-
tació territorial. És molt important. 

I, per últim, ja arribant al final, no?, una mica parlar 
del Consell de Direcció del SOC. Fins ara no ha actuat 
com el seu nom indica, sinó com un òrgan consultiu o 
de participació. Això ens el fa veure amb inquietud, 
perquè no estan clares les funcions i les responsabili-
tats establertes, no? I, per últim, manifestar la neces-
sitat de dotar de fons necessaris, per al seu desplega-
ment, aquesta llei, no?, la nova llei, perquè, tenint en 
compte la importància que per al país té l’ocupació, i, 
per tant, que és un tema prioritari, suposa que l’ocupa-
ció ens ha de donar un creixement dia a dia.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Fiol. Té la paraula l’il·lustre di-
putat Oriol Amorós, en representació del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

Primer de tot, agrair-los a tots quatre les seves inter-
vencions. Francament, han estat molt interessants i 
suggeridores per al procés que tot seguit, quan acabin 
aquestes compareixences, començarem, que serà el de-
bat del redactat definitiu de la llei. I, per tant, en aquest 
debat ens serà de molta utilitat que les aportacions que 
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avui han fet vostès, si les tenen també en forma d’es-
mena, les facin arribar al nostre grup i a tots els grups 
parlamentaris, perquè les puguem incorporar.

Els faré algunes preguntes, no estrictament vincula-
des amb el que han exposat, perquè tenim molt poc 
temps, i, aleshores, aquells debats que tenim a la llei, 
alguns vostès ja els han dit. Mirin, hi ha un primer 
debat, que s’hi ha referit molt la senyora Fiol, però no 
només, que és el referit a les agències i a la interme-
diació i a la relació entre públic i privat, eh? Han dit 
bastant la seva opinió, però jo faré una pregunta molt 
més senzilla: quina inserció és més eficaç, aquella que 
té un acompanyament, o aquella de què només es va-
lora el resultat? «Li pago uns diners, i vostè em dóna 
un resultat.» A vostès, com a mètode d’inserció, què 
els sembla més eficaç?

Una segona qüestió que hi ha de debat en la llei, que 
és la participació dels agents socials en la governança. 
És evident que el tercer sector té un paper que no és 
estrictament el mateix que el de les empreses i el dels 
sindicats, però també és evident, ens sembla a nos-
altres, que potser en la participació –i els pregunto a 
vostès com ho veuen– hauríem de distingir els que si-
guin representants del bé comú d’alguna forma, dels 
que siguin operadors. A vostès els sembla que en el 
màxim nivell de governança han d’haver-hi només re-
presentants de bé comú, o també que són operadors? 
O si és destriable o és indestriable, aquesta funció? 
Em sembla que entenen a què em refereixo, no?

La tercera qüestió, el tema de les estratègies territo-
rials. Per nosaltres és gairebé l’article més important 
de la llei, tot i que en les compareixences que hem 
tingut fins ara hi han hagut algunes referències, però 
no moltes, eh? Però..., és veritat que el mercat laboral 
és mundial, no?, i és europeu i és d’àmbit estatal i és 
d’àmbit català, etcètera, no?, però els aturats, les per-
sones estan fixades en un territori, no? I, segurament, 
a vegades el SOC es relaciona amb tots vostès d’una 
forma que és tractant dotze mil expedients a l’any, i, 
per tant, la relació administrativa...

El vicepresident

Trenta segons.

Oriol Amorós i March

Ostres! Vaig ràpid. Doncs, sobre les estratègies terri-
torials. A vostès els sembla que hem de baixar el ser-
vei del SOC més avall del territori? A quin nivell els 
sembla adequat?

Un tema que per nosaltres és importantíssim: que el 
catàleg de serveis que defineixi aquesta llei sigui un 
veritable dret a l’ocupabilitat. I dins d’aquest dret 
a l’ocupabilitat hi han quatre accions fonamentals: 
l’orien tació, la informació, la formació i la intermedia-
ció. Què els sembla: que aquestes quatres coses les fa-
ci un operador, o que tinguem operadors especialitzats 
per a cadascuna d’aquestes quatre coses? 

I abusant de la seva paciència, president, una última 
pregunta, que és doble: quins són els seus països de 

referència en polítiques d’ocupació? Si Catalunya tin-
gués plenes competències, com farien aquesta llei?

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Mont-
serrat Capdevila, en representació del Partit dels So-
cialistes.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, president. També intentaré anar al gra. 
Agrair també les compareixences de tots plegats, que 
ens aporten realment el detall i l’experiència de cadas-
cun en els àmbits que recollirem a la llei. Intentar re-
collir, doncs..., o com a mínim, des del nostre grup, 
intentar millorar en allò que no recull.

Lligat a això, la llei incorpora el dret subjectiu a rebre 
orientació, formació i intermediació, al seu article 1.d. 
La pregunta seria a tots quatre: consideren que amb 
aquesta formulació queda reconegut i garantit sufici-
entment el dret, en aquest cas, tant a treballadors com 
a empreses amb relació a la seva consecució? És a dir, 
realment la llei, tal com està formulada –i el servei 
d’ocupació i el sistema–, garantirà..., fins a l’extrem 
que podien ser exigits a l’Administració, o bé queda-
ran restringits en funció del desenvolupament que ad-
ministrativament en faci el Govern de torn?

Per altra banda, sent drets subjectius, serien exigi-
bles, tant per a treballadors com per a empresaris. Pot-
ser caldria incloure una obligació de finançar-los. En 
aquest cas, la senyora Fiol deia una cosa..., doncs, això, 
no? Hi ha d’haver els fons necessaris i estables per po-
der-la desenvolupar. En aquest sentit, creuen que està 
ben recollit i garantit, tal com està formulada la llei? 

Sobre la necessitat, en aquest cas, d’una nova llei, en 
aquest cas nosaltres tenim algunes qüestions. En tot 
cas, sobre aquesta necessitat d’una nova llei i la seva 
adequació al projecte, les necessitats objectives de les 
persones i de les empreses i dels territoris, què ens per-
met fer de nou el text de la llei, que l’actual, la que te-
nim vigent, no ens permeti fer? I quin hauria de ser per 
vostès l’objectiu de plantejar-nos una nova llei? I, en tot 
cas, el text de la llei que se’ns proposa, el recull?

Sobre elements innovadors o, no?, l’adaptació als mo-
ments i als nous mercats, a les noves situacions, quina 
actuació o quines actuacions creuen que avui no s’es-
tan fent, i que podríem fer i que la llei no recull, per 
altra banda, i es podrien desenvolupar dintre del siste-
ma d’ocupació de Catalunya? 

Sobre el model territorial, algú de vostès ha comen-
tat que les meses locals no funcionen. De fet, ha sigut 
un..., recursiu, que hem sentit des d’aquí, al Parlament, 
que les meses no funcionen. Ens podrien dir per què 
no funcionen? I queda ben resolt, en tot cas, en la pro-
posta que se’ns fa en aquest text de la nova llei?

I, per últim, què caldria incorporar a la llei perquè els 
ciutadans i les empreses trobessin útil anar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, tenint en compte que des 
del 2010 ençà s’ha reduït la plantilla en més de tres-
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centes persones, i s’ha reduït el pressupost en més de 
200 milions d’euros.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula l’excel·lentíssim diputat 
Rafael Luna, en representació del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, president. Donar les gràcies als quatre 
compareixents, i anar molt directament al que són les 
preguntes. En primer lloc, ens deia el primer en pren-
dre la paraula, el senyor Moncanut, i ens exposava que 
no hi ha una representació a les taules locals de repre-
sentació; no vénen a ser..., o el resultat que havien de 
ser. Inclús ha dit que poden servir a interessos, no? Si 
vostè després vol dir quins interessos són... El que sí 
que ens agradaria saber és què s’ha de fer perquè no 
serveixin a aquestos interessos; què és el que hem de 
fer i de quina manera ho hem de fer. 

Una mica també..., amb el que estava parlant vostè de 
la justificació de les despeses. També jo la podria en-
llaçar amb el senyor Parody, al dir: «Escolti, l’impor-
tant sí que ha de ser la justificació de les despeses, pe-
rò l’important també és la valoració dels resultats que 
s’han tingut.» Per tant, aquestos dos conceptes, justi-
ficació, valoració –resultat i justificació– del que s’ha 
donat, si amb aquesta llei vostès pensen que està clar, 
o realment s’ha de fer alguna cosa perquè això es pu-
gui tirar endavant.

I, ja, l’última pregunta, també, aniria molt lligada al 
fet que..., portem ja des del dematí parlant del que ha 
de ser i no ser, no? Aquí diuen: «Escolti’m, les...», que 
han de ser empreses..., o empreses o agències o enti-
tats no lucratives les que es facin càrrec completament 
del que és el servei d’ocupació. N’hi ha uns altres que 
han vingut i diuen: «Escoltin, la importància de les 
agències privades també és important, hi ha d’estar 
present.» I algun mixt, com parlava abans la senyo-
ra..., dispensi, és que no veig molt bé el nom (veus de 
fons)..., la senyora Fiol –des d’aquí– deia: «Escoltin, 
nosaltres representem la petita i mitjana empresa, però 
quasi estem en un mixt de tot això.»

Jo penso que totes són necessàries. Abans el senyor 
Parody ha ficat un exemple. Diu: «Escolti, amb “la 
Caixa”...» Jo puc ficar un altre exemple; no diré qui-
na entitat és, però està treballant administració laboral 
amb una agència privada. Vull dir, l’important és la 
coordinació. I la pregunta concreta és: se pot arribar a 
aquesta coordinació, que faci que tots siguin útils per 
obtindre un resultat, i no entrar en picabaralles de qui 
és qui ho ha de fer?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Laura 
Massana, en representació d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. També gràcies a les perso-
nes que han intervingut en aquest torn, diferents, però 
hi ha algunes coses que són en comú, que és la qües-
tió de les coordinacions, o coordinació interdeparta-
mental, no?, que això és..., el senyor Moncanut. També 
han tingut l’expressió especialment les empreses que 
es dediquen a la formació, no?, com justificar, etcète-
ra. Crec que això és fàcilment millorable. I la qües-
tió de les meses locals.., també m’afegiré a la pregun-
ta –l’havia pensada, no?–: en què no funcionen? Jo en 
puc tenir una imatge. A vegades crec que no es treba-
lla prou en xarxa, a les meses locals, sinó que cadas-
cú... Doncs, bé, interessa fer un projecte concret, o una 
formació concreta, perquè li convé. Crec que això és 
superable amb aquesta voluntat, no?

Una pregunta per a tothom: què consideren inserció? 
És a dir, per al meu grup, inserció de tres dies no és in-
serció. Ho he comentat abans: estem en un país en què 
segons l’EPA s’han perdut 1 milió de llocs de treball, 
però se n’han creat 1 milió de més. Entenem que és 
cert que això pot col·lapsar el SOC, però no és només 
això. Ens porta a un mercat laboral totalment, diríem, 
trinxat, i amb llocs de treball d’un nivell de precarietat 
absoluta. De fet, tenim dades que un 12 per cent de les 
persones que treballen són pobres en aquest moment. 
Per tant, consideren que la reforma laboral s’hauria 
també de retirar, per donar pas a una reforma on el tre-
ball digne hi tingués un pes, i que no hi hagués aques-
ta devaluació social via la devaluació salarial?

Nosaltres pensem, i per això vam fer la nostra esmena 
–que ens vam quedar sols– a la totalitat, que el servei 
d’intermediació hauria de continuar en mans del SOC 
–ho pensem. Creiem que no reeixirà, eh?, però, posats 
a intervenir, que s’hi intervingui... Nosaltres el que 
pensem és que seria molt poc eficaç que, aprofitant la 
privatització de la intermediació, el que es fes fos po-
sar els col·lectius vulnerables en tercer, en segon pla. 
El senyor Parody i la senyora Rubio, que hi entenen 
molt, saben que sense un reforç és impossible que les 
persones que tenen més dificultats –per tant, menys 
formació, menys cursets– puguin, doncs, accedir a un 
lloc de treball. Ho deia la senyora Fiol: el boca-orella.

Clar, què ens garanteix el SOC? Que no hi ha identitat, 
no hi ha avinguda Sarrià o Roquetes; això sí que ens 
ho garanteix. Això és el que jo crec que hem de seguir 
podent garantir, en aquest sentit, i aquesta és, diríem, la 
nostra preocupació. I no sé si els ho garanteix a vostès.

Demanar-los que ens enviïn totes les esmenes. Li dic 
molt especialment també a la...

El vicepresident

Trenta segons.

Laura Massana Mas

...senyora... –sí–, a la senyora Rubio, tota la qüestió de 
gènere, que la volem incorporar. Acabo dient-li al se-
nyor Parody que jo interpreto que l’economia social i 
solidària ha de tenir un espai a Catalunya, no sé si via 
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el SOC, però sí a Catalunya, intentant determinar in-
versió, diríem, social, que almenys arribi a ser un 20 
per cent de l’economia de Catalunya, perquè crec que 
en aquest sentit, doncs, les polítiques, també a les em-
preses d’inserció, han d’estar reforçades. Aquí no dó-
na ara molt de temps, però sí que crec en el valor del 
treball de les empreses d’inserció, que en aquest sentit 
s’ha de reforçar, i si es pot fer també a través del SOC.

No em dóna més temps, disculpin.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Inés 
Arrimadas, en representació del Grup de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los cuatro 
comparecientes por sus aportaciones. Seré muy rápi-
da, porque no tenemos mucho más tiempo. Nosotros 
pensamos que la Ley del SOC no va a solucionar todo 
el problema del desempleo, evidentemente. Tiene que 
marcar un marco de actuación para los diferentes ser-
vicios y las diferentes empresas, pero sí que nos im-
porta mucho cómo se determina el modelo territorial, 
el modelo de gobernanza y el modelo de coordinación 
entre las diferentes redes que tenemos en Cataluña, 
los diferentes servicios, etcétera.

Y mi pregunta es si están ustedes de acuerdo con el 
modelo territorial que se ha definido, si creen que va a 
ser un modelo ágil, si creen que las diferentes entida-
des o agentes que participen en el mercado laboral y 
en la intermediación laboral, etcétera, van a poder es-
tar correctamente representados y coordinados. ¿Esta 
ley establece un marco correcto de coordinación en-
tre el servicio público de empleo y las diferentes redes 
que tenemos en Cataluña –redes de atención a jóve-
nes, centros de formación profesional, las redes de fo-
mento del emprendimiento, etcétera? Y, si ven alguna 
dificultad o alguna cosa a mejorar, pues, les agradece-
ría que lo comentaran.

Después, una cosa que creo que no se ha hablado mu-
cho, y es que el Servei d’Ocupació de Catalunya no-
sotros pensamos que también debe prestar servicios a 
las empresas. Es decir, a medida que las empresas se 
acerquen más al Servicio de Ocupación de Cataluña, 
pues, se hará una mejor intermediación laboral, y ten-
drá mejor éxito a la hora de la inserción laboral. ¿Esta 
ley avanza, a su entender, en los servicios que se pres-
tan a las empresas? ¿Se consideran las empresas como 
también agentes que deban poder solicitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya servicios? ¿Qué consideran 
al respecto?

También hacía referencia antes la señora Fiol sobre la 
burocracia. Es fundamental que eliminemos la buro-
cracia, es fundamental que avancemos en este sentido. 
¿Creen ustedes que esta ley, y con su correspondiente 
desarrollo reglamentario, puede servir para reducir la 
burocracia, que ha sido una de las grandes críticas que 
ha tenido el servicio de empleo de Cataluña siempre, 
que se perdía mucho tiempo en los trámites burocráti-
cos? ¿Qué piensan al respecto?

Después, la señora Rubio hacía referencia a la equidad 
de género; hacía una aportación concreta: que se for-
mulara un nuevo apartado que hablara de la equidad 
de género, y no solo de la igualdad de oportunidades. 
En este sentido, también hacía una referencia al obser-
vatorio...

El vicepresident

Trenta segons.

Inés Arrimadas García

¿Cómo podemos coordinar –hacía una referencia, una 
propuesta concreta también del Observatorio de Em-
presa– los diferentes institutos, los diferentes entes 
que hay de defensa de los derechos de la mujer, pa-
ra que realmente puedan revertir en una equidad de 
género en el mercado de trabajo? Por ejemplo, el Insti-
tuto de la Mujer, etcétera. ¿Cree que hay margen para 
una mayor coordinación? A veces es simplemente in-
tercambio de información, no duplicar esfuerzos, ob-
tener un mecanismo ágil de feed-back. ¿Cómo lo po-
demos incorporar?

Y, por último, nosotros pensamos que este servicio, 
este nuevo Servei d’Ocupació de Catalunya, tiene que 
tener un modelo lo suficientemente flexible como para 
que sirva los próximos años, cuando cambien las cir-
cunstancias económicas. ¿Ustedes creen que esta ley 
permite tener, por un lado, la flexibilidad necesaria, 
pero, por otro lado, también marcar un modelo, co-
mo decíamos antes, de gobernanza, un modelo territo-
rial, un modelo de servicios que sea beneficioso para 
la economía de Cataluña?

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Mar-
ta Pascal, en representació del Grup de Convergència 
i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies a tots els com-
pareixents per les intervencions. Demanar-los, com han 
fet altres grups, l’enviament de les esmenes pertinents o 
tots els comentaris que ens vulguin fer.

Vaig també directament al gra. El senyor Jordi Mon-
canut parlava d’aquests mecanismes de coordinació 
entre els dos departaments, entre Ensenyament i Ocu-
pació, i m’agradaria si pogués aprofundir-hi una mica 
més, en tant que vostè, bé, ho viu molt i molt directa-
ment. De fet, també fer-li..., o remarcar-li que sí que 
és veritat que la llei parla de contractes programa; de 
fet, en l’article 15.8 així en parla. I, recollint també el 
tema dels inspectors especialitzats, m’ha semblat una 
iniciativa interessant. 

La senyora Rubio..., és cert que com a filosofia general 
nosaltres estem molt d’acord amb el que vostè plan-
teja. De fet, en l’article 6, l’estratègia catalana per a 
l’ocupació, preveu una mica el que vostè estava plante-
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jant. Jo estic d’acord que en això hem de ser ambicio-
sos i hem de poder anar molt més lluny, però també és 
cert, doncs, que la llei el que fa també és una decla-
ració d’intencions, i llavors són les polítiques concre-
tes les que han d’anar en aquesta direcció. En tot cas, 
sí que aplaudim aquesta seva intenció. I, a la vegada, 
vostè parlava d’aprofundir en temes d’indicadors de 
gènere. No sé exactament a què es referia; no sé si els 
tenen una mica més pensats, si els tenen una mica més 
concretats.

Al senyor Parody li volia preguntar respecte a aquest 
nou mètode de governança. De fet, en el consell de 
participació està prevista, no?, la presència de les en-
titats del tercer sector social. No sé com ho veu, quina 
sensació hi té, si creu que hi podem aprofundir una 
mica més. I vostè parlava també d’una beca per anar 
a la formació; no sé si pot explicar una mica més com 
s’ho imagina. És cert que les restriccions pressupostà-
ries són les que són, i que això probablement no ho pot 
preveure una llei, però sí que és cert que com a filoso-
fia general pot ser interessant. 

I, finalment, a la senyora Fiol, doncs..., compartim 
moltíssim que els llocs de treball els fan les empreses i 
no els genera l’Administració, i, per tant, el pes del tei-
xit productiu ha d’anar en aquest sentit. I compartim 
també, i de fet jo ho explicava en la intervenció prèvia, 
que un pilar fonamental d’aquesta llei és el tema de la 
territorialització, i no és el mateix la Terra Alta que 
Osona, que el Solsonès, que el Baix Llobregat; això 
és de calaix.

Posats a ser ambiciosos, des de la perspectiva d’aquest 
pilar fonamental, què més hi afegirien, en tant que 
aquest encaix territorial i aquest encaix, doncs, d’una 
certa sensibilització en aquest dia a dia dels territoris 
realment ens quedi ben apuntalat en la llei. No sé si te-
nen alguna aportació més en aquest sentit.

Gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per espai màxim de cinc minuts 
cadascun, tenen la paraula per contestar les preguntes 
que els han fet els diputats. En primer lloc, el senyor 
Jordi Moncanut. (Veus de fons.) Contesti el que vulgui. 
(Pausa. Rialles.) Sí, segurament el més important és el 
que fa referència directament a vostè.

(Pausa.)

Jordi Moncanut López

Bé, aquí, el senyor Rafael, si no ho he apuntat mala-
ment, s’ha dirigit a mi preguntant-me una mica què 
s’havia de fer perquè aquestes meses locals funcio-
nin, no? A veure, jo el que comentava era que, durant 
l’assignació de la formació que s’imparteix, doncs, un 
pes important, d’uns anys cap aquí, l’ha tingut aquest 
apartat.

Llavors, bé, jo, exactament..., llavors, donar l’estratè-
gia perquè funcioni..., no sabria ben bé què dir real-
ment, o que sigui realment útil, però sí que pensar, 
sobretot –sobretot–, que sigui una mica..., que es co-

breixi l’objectiu d’aquestes meses locals, no?, que hi 
tenen representació, doncs, les diferents institucions 
o diferents entitats o diferents patronals o sindicats o 
empreses. Una mica, bé, hi ha la gent del SOC, les 
OTG, hi ha tota aquesta representació. Sobretot as-
segurar que la representació hi sigui, perquè, al final, 
prendre decisions en un territori poquetes persones, 
doncs, és menys representació.

Això..., aquí, al Parlament, hi han molts diputats, hi 
vota molta gent, amb la qual cosa representes una ma-
joria important. Doncs, això es tracta una mica de 
transportar-ho a una votació on es prenen decisions a 
base de set, vuit persones, podem dir, però que hi si-
guin, i aquestes persones, com diu la llei –no sé quin 
article ho diu–..., diu que aquestes persones, les per-
sones que representen el consell de direcció i..., bé, en 
general es parla que no tinguin vinculació a cap cen-
tre, a cap entitat. Inclús crec que posa que no tinguin 
vinculació amb empreses que subministrin materials 
o..., crec que vaig llegir –ara no ho recordo exacta-
ment. Llavors, la base crec que ha de ser aquesta, no?

I creiem una mica que això..., jo puc dir del cert, tre-
pitjant el carrer, que això a vegades no passa. Llavors, 
no és positiu que, potser per un cert interès que puguin 
tenir determinades persones perquè la formació se’n 
vagi a unes àrees concretes, doncs, en aquells terri-
toris es prioritzi aquella formació, perquè hi han una 
colla... O potser perquè hi han unes especificitats que 
estan atorgades i unes altres no, i el que convindria 
seria aquella altra família professional, però està au-
toritzat allò i aquells senyors...: «Hi han uns centres 
que ja ho fan; doncs, guaita, tu, tirem cap allà.» Bé, 
una mica és això. Jo crec que..., garantir que hi ha-
gi tota la representació, i sobretot intentar garantir a 
través d’una persona que fos una mica la responsable, 
que po gués dir que no hi ha hagut cap mena de desvia-
ció en aquest sentit. Tampoc puc dir massa més.

Quant a la coordinació entre departaments, crec que 
era la senyora Laura –no sé qui era la Laura... (Veus de 
fons.) Ah. Doncs, la Laura deia: «Coordinació entre 
departaments.» També ha fet una mica aquest incís, 
que ja hi he respost, perquè crec que és la base –tam-
bé ho ha preguntat aquí la noia, la Marta. Doncs, bé, 
coordinar aquests dos departaments, en el sentit que el 
Departament d’Ensenyament realment jo puc assegu-
rar que té unes persones que estan trepitjant el carrer, 
que estan trepitjant les empreses –estan visitant em-
preses–, i coneixen les necessitats del mercat, no en 
base a una base de dades de contractes que pugui ha-
ver-hi, que es tregui, no? –base de dades de contractes, 
que es diu–, de la seguretat social, sinó de dir, ostres, 
les empreses en aquest futur proper tindran aquestes 
necessitats. O inclús necessitaran formació, dintre 
d’un món genèric –una especialitat com un adminis-
tratiu–..., doncs, necessitaran administratius especia-
listes en exportació. Doncs, bé, aquesta previsió de fu-
tur de persones que trepitgen el carrer, realment, em 
penso que és molt interessant. 

Llavors, si fos jo, sincerament, no hi hauria Departa-
ment de Treball i Departament d’Ensenyament; n’hi 
hauria un de sol, en aquesta àrea –amb un de sol ja 
faríem. Al final, hi han molts de centres que impar-
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teixen formació contínua, formació ocupacional i for-
mació reglada. Llavors, dius: «Escolta, els que siguin 
especialistes en formació que es dediquin a formar, i 
donem-los confiança, a aquesta gent, no?» Llavors, en 
el sentit que..., també el que explicava, allò dels ins-
pectors. Dic: «Escolta, jo veig els inspectors d’Ense-
nyament i veig les persones que fan el seguiment a 
nivell del SOC, i no hi ha color.» Bé, però no hi ha 
color per què? Perquè la persona aquesta del SOC és 
una persona que era un administratiu, i no hi entén. 
Visita un centre, si el visita, com he dit abans, per-
què a vegades ni es visita, i va amb una plantilla. I tu 
vas amb una plantilla: «–Escolta, la porta era oberta? 
–Sí. –Feia fred? –No.» Escolta, «sí», «no», i en això 
ens basem. Jo penso que una coordinació entre el De-
partament d’Ensenyament, que busca aquesta qualitat 
educativa o formativa..., penso que és el que ens por-
taria a formar les persones amb nivell de preparació. 

Aquestes són les preguntes que m’han fet a mi direc-
tament. Amb relació al que... Han fet moltes preguntes 
amb relació a si la mateixa llei pensem que avançarà, 
no? Jo ho repeteixo, i em faig pesat en això: evident-
ment, sempre que es fa una llei nova, i sempre que ens 
asseiem les persones a tornar a pensar una cosa que ja 
teníem, ja no treballem de zero, treballem des d’una 
base, amb la qual cosa tenim alguna cosa d’avantatge i 
tenim unes experiències, no?

Però, sobretot, és molt important que les normatives 
que desenvolupin tot això..., perquè jo crec que en si, 
la llei en si és correcta, no?, però que les normatives 
que acabin desenvolupant tot això –qui les desenvo-
lupi i quan les desenvolupi– realment siguin fetes per 
persones que estan trepitjant el dia a dia, i que cone-
guin realment el que està passant a nivell de la relació 
amb els alumnes –l’obligació dels alumnes amb els 
seus compromisos, que no només els tenen les entitats 
que imparteixen la formació–, i de les entitats que ofe-
reixen tots aquests serveis.

Bé, si hem ajudat...

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Josefina Rubio.

Josefina Rubio Serrano

Gràcies. Bé, han fet moltes preguntes, i... Jo començo 
per les que anaven directament a mi, que feien Con-
vergència i Ciutadans. M’agrada que ens diguin que 
comparteixen la filosofia general. Jo crec que hi ha 
una voluntat en la llei de posar igualtat d’oportunitats, 
i, per tant, avançar.

El que nosaltres plantegem és que cal anar un pas més 
enllà. És a dir, que és important no només parlar d’i-
gualtat d’oportunitats, i entenem que, la filosofia, si es 
comparteix, segurament podrem avançar molt, però 
entenem també que la llei és una declaració d’inten-
cions. Però justament perquè és una declaració d’in-
tencions volem insistir que en aquesta declaració 
d’inten cions hi estigui present l’equitat de gènere, per-
què és el que regularà després tot el desplegament de 
la llei i de la normativa. Si no està present com a de-

claració d’intencions de manera molt clara en la llei 
–i entenem que és així, és declaració d’intencions–, 
després sempre acostuma a ser molt més dificultós que 
es desplegui i que es tingui present amb normatives 
específiques. Per tant, per això insistim tant en aquest 
aspecte general d’incorporar-ho en la llei.

En el tema d’indicadors de gènere, sí, sí que tenim al-
gunes coses avançades, i sí que creiem que... Però va 
tot molt lligat; és a dir, hi han d’haver sistemes de se-
guiment que incorporin aquesta perspectiva –per tant, 
la perspectiva ha d’estar en la llei–, i s’han d’articu-
lar indicadors que permetin avaluar-ho, que permetin 
avaluar l’impacte. Això és molt important, i, bé, us 
passarem les esmenes i intentarem, tot el que estigui 
al nostre abast, aportar-ho. 

La companya de Ciutadans ens deia que..., era una es-
mena amb relació a l’observatori. Nosaltres insistim 
molt en aquest tema de l’observatori, perquè consi-
derem cabdal poder tenir dades. Si no hi han dades, 
és molt difícil saber el comportament i les tendències 
del mercat, i en aquests moments tenim molta dificul-
tat per tenir dades. I, sí, és veritat que això té a veure 
també amb com ens coordinem, amb com es coordi-
nen els diferents estaments. Creiem que aquí, des del 
servei d’ocupació, des del SOC, des del Departament 
d’Empresa i Ocupació, hi ha un paper molt clau, però 
és evident que estem parlant d’una cosa que la Unió 
Europea n’ha dit «mainstreaming»; és a dir, que ai-
xò ha d’estar de manera transversal a tots els depar-
taments. L’Institut Català de les Dones hi té un paper 
molt rellevant, a assegurar que aquest mainstreaming, 
que aquesta «transversalitat»..., no és la millor parau-
la –no és la millor traducció–, però que aquesta trans-
versalitat de gènere hi és present i que està en tots 
els diferents departaments. És evident que si aquest 
mainstreaming, aquesta transversalitat es fa realment 
efectiva, doncs, la coordinació i l’eficàcia de les dife-
rents polítiques seran més grans.

Bé, jo crec que aquestes eren les que anaven més di-
rectament en el nostre cas, però voldria contestar a 
tres coses, perquè han sortit molt. Em fa l’efecte que 
bona part de les preguntes que es feien a la taula teni-
en a veure amb el què, amb el qui i amb el com..., fa 
aquesta llei. Jo intentaré dir algunes coses en el què, 
que ho plantejava l’Oriol Amorós, i ha sortit en alguns 
altres aspectes; també la companya d’Iniciativa per 
allò del 12 per cent.

En el què, jo crec que aquí hem de ser molt clars: la llei 
ha de tenir la voluntat..., en el nostre cas del que estem 
parlant és d’ocupació de qualitat. Som conscients –jus-
tament per això parlàvem de bretxes– que el mercat 
laboral no té aquesta oferta d’ocupació de qualitat en 
aquests moments, que no... Hauríem d’articular meca-
nismes, perquè és veritat..., però això no depèn només 
de la llei, depèn de les polítiques que s’articulin, per-
què ens estem trobant que hi han contractacions d’un 
dia, i de vegades d’hores. I això, per descomptat, no és 
l’ocupació de referència, no és l’ocupació que volem. 
I volem que les polítiques avancin a generar un mercat 
molt més..., bé, amb molts més drets, molt més just; és 
a dir, amb molta més capacitat..., tot i que parlem de la 
seguretat i de la flexibilitat, però un mercat que sigui 
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molt més estable i que doni capacitat a les persones 
per poder viure de les seves rendes del treball, que en 
aquests moments està una mica posat en entredit. Ai-
xò sobre el què.

Però, en el com, només vull dir una cosa que té a veu-
re amb la nostra experiència, també, amb col·lectius 
vulnerables, però no només amb col·lectius vulnera-
bles, i també tenia a veure amb una pregunta d’orien-
tació, formació i inserció. Sobretot quan estem parlant 
de col·lectius vulnerables, però no sols, hem de parlar 
d’itineraris d’inserció. La nostra experiència és molt 
clara en el sentit que un procés fraccionat, trencat, se-
parat, no facilita la inserció dels col·lectius vulnera-
bles. Necessitem treballar amb una perspectiva molt 
clara d’apoderament, desenvolupament de capacitat i 
de competències, què és el que demana el mercat de 
treball perquè realment una persona que està en situ-
ació de feblesa i de dificultat, que realment no té a ve-
gades una formació molt elevada, pugui tenir condici-
ons d’accés.

Per tant, estem parlant d’itineraris; en aquests casos, 
d’itineraris... És evident que és millor que actuï un sol 
operador o una sola entitat, però que sobretot posin 
l’èmfasi en el desenvolupament de capacitats. I –molt 
ràpid– això té molt a veure amb gènere, perquè en el 
nostre cas es tracta de poder treballar, des d’aquesta 
perspectiva, per recuperar, amb un model de compe-
tències que és el que tenim, capacitats que provenen 
de l’àmbit personal, de l’àmbit més privat, conver-
tir-les..., recuperar-les i convertir-les en capacitats va-
lorables en competències professionals, que això és la 
manera en què volem treballar amb les dones, perquè 
és una manera específica de treballar.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Ignasi Parody.

Ignasi Parody Núñez

Moltes gràcies. A veure, per mi, sempre hem mirat al 
nord. Vull dir, per deformació som molt francòfons, 
i el tema en què sempre França, Bèlgica han incidit 
molt és el tema territorial, també perquè hi han grans 
concentracions –els HLM– de bombes de rellotgeria. 
Jo me’n recordo: anys d’haver..., anar a Mantes-la-Jo-
lie l’any 90, i hi havia quasi la llei marcial. Nosaltres, 
gràcies a Déu, a Catalunya, amb l’antecedent d’1 mi-
lió de persones vingudes de fora, no ho hem tingut ni 
ho tenim, això.

Això què vol dir? Que hem de treballar molt la pre-
sència territorial, perquè és on viu la gent. Llavors, 
per mi és molt important el treball de procés. Les vi-
des de les persones no es canvien ni en un mes ni en 
dos mesos ni en tres. Llavors, és aquella tasca sorda, 
constant i de presència, i el que necessita molt la gent 
és acompanyar-se, sentir-se acompanyada; sentir-se 
acompanyada sobretot en el tema de competències 
transversals. Això estem veient que és un tema impor-
tantíssim. 

A mi em preocupa molt... Què passa quan una agència 
de col·locació veu que un senyor es diu Amaya Flores? 

O a França... –perquè és veritat això. O que una per-
sona que..., a França segons quins dos cognoms ma-
grebins ja no tenen lloc en segons quin lloc. Jo t’ho 
dic perquè quan jo parlo de les ETT socials, i parlo 
de programes com el programa Incorpora, estem par-
lant molt de fer una tasca eficaç, sense estigmatitzar, 
de procés, d’utilitat social, i aquesta cosa l’hem de te-
nir en compte. 

A mi em preocupa..., i ni molt menys ho dic per la Pi-
mec –ni molt menys, eh?–, però, fixa-t’hi, d’un tema... 
(veus de fons) –per la Fepime. Però una cosa que em 
preocupa molt és que hi hagi dues oportunitats a Ca-
talunya –a mi em preocupa molt–, el turisme, el sol, i 
els aturats, i vinguin agències multinacionals a fer-se 
forat. Crec que això ho hem de fer molt treballant amb 
les iniciatives socials. I, compte, nosaltres treballem 
colze a colze amb una de les OTG més punyents i amb 
més dificultats de Barcelona, com és la Zona Nord, i 
són uns grans professionals, que hem treballat sem-
pre conjuntament amb la Fundació Trinijove –sempre. 
I ens entenem i ens hem comunicat, perquè treballem 
tots dos pel bé comú. Per tant, jo crec que això és un 
tema important.

Què és una persona que està inserida? Per mi, una per-
sona que està inserida en un món..., en el segle XXI, tal 
com està el mercat de treball –el que jo puc fer, eh?–: 
que tingui almenys dos anys i mig de contracte amb 
una empresa d’inserció, i que durant aquest temps li 
pugui fer que acrediti la competència professional. És 
a dir... I, després, una bona intermediació com qual-
sevol al mercat ordinari de treball. Però crec que el 
model que una dona, que jo en tinc vint-i-quatre..., 
de violència de gènere, que la treus de les garres d’un 
maltractador, que pot guanyar-se el seu sou durant dos 
anys i mig –i a aquella dona li dónes una acreditació 
de competències perquè pugui anar al mercat de tre-
ball–, crec que això és una inserció. 

No sé què més. Ah, això, allò de la participació i de 
la beca. No dic una altra cosa que no s’hagi fet sem-
pre. És que, escolta’m, jo sempre..., i ho crec de ve-
ritat, perquè portem vint-i-set anys, la Generalitat de 
Catalunya ha treballat sempre amb la societat civil. 
Vull dir-te... I aquests nivells de participació hi han 
sigut. Simplement, el que dic és que, a banda dels 
agents clàssics, que hi han de ser, ha d’haver-hi..., 
aquest enfortiment pot ser a un nivell territorial de les 
noves formes d’economia solidària, com per exemple 
les empreses d’inserció, o les fundacions d’integració 
sociolaboral, etcètera. 

I allò de la beca econòmica per als estudis... Una altra 
cosa que ens ha caracteritzat sempre a Catalunya, per 
mi, ha sigut permetre l’ascensor social a qui està mo-
tivat, a qui té ganes de superar-se. No pot ser que una 
persona, perquè no tingui l’accés a anar a un centre de 
formació, no hi pugui ser. Llavors, que això s’acrediti 
des dels serveis socials i es pugui pagar una beca de 
transports. Per això cal una (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –aca-
bo, solament una cosa– cosa que s’ha fet en molts pro-
grames, i crec que la Generalitat això ho té clar, que és 
treballar, sobretot amb col·lectius d’exclusió, el Depar-



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  33

tament de Benestar Social i el Departament d’Empre-
sa i Ocupació; treballar junts amb aquests col·lectius.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria Rosa Fiol.

Maria Rosa Fiol Fernández

Bé, gràcies. Potser començaré per les meses locals 
d’ocupació, que encara que no sóc una especialista he 
assistit a bastantes, i a veure si et trec d’algun dubte.

Jo el que m’he trobat sempre... Considero... El pri-
mer és que les persones que hi som, som suficients. 
Els agents socials coneixem de sobres les necessitats 
que hi han en els territoris, i quina és aquella forma-
ció que podria ser idònia per a aquell any. Quin pro-
blema tenim? Que és que la persona que ve del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya ve amb una llista d’aules 
homologades. I aquí ve el primer problema. O sigui, 
nosaltres no podem prioritzar una formació si no hi 
han aules homologades en aquell territori. I, a partir 
d’aquí, doncs, bé, vostès mateixos facin les conclusi-
ons. Vull dir que a vegades no creguin que és un tema 
tant de les persones que assisteixen a les meses, sinó 
d’una realitat. Si els centres de formació no han dema-
nat aules, aquell any, en una especialitat que els agents 
considerem que és una especialitat on s’ha de formar, 
doncs, no es pot formar. 

I, és clar, comptin que les homologacions duren un 
any, amb la qual cosa no té res a veure un any amb 
un altre. Vull dir que potser llavors nosaltres, amb bo-
na fe, anem als centres del territori que fan formació 
reglada en aquella especialitat, i diem: «Escolta, com 
és que no tens aules autoritzades, quan a la mesa local 
hauríem...» I ens diuen: «Bé, bé, doncs, no ho sé, per 
a l’any que ve ho tindrem en compte, perquè, és clar, 
això ens suposa feina.» Bé, i potser l’any que ve els 
nostres criteris són uns altres, perquè en aquell terri-
tori hi ha unes altres necessitats de formació. Llavors 
ve el centre i et diu: «Home, és que ara resulta que allò 
que..., m’han autoritzat l’aula, doncs, ara resulta que 
vosaltres no haveu prioritzat aquella formació.» Ho 
dic perquè potser la realitat és aquesta. Els ho explico 
tal com és, i sense més, perquè tampoc no sé més, no? 
Tot el que els he dit és el que sé.

A veure, la llei no arregla el mercat laboral, ni tampoc 
fa una altra reforma laboral. Jo és que a vegades sento 
uns comentaris que penso que és demanar-li a aquesta 
llei el que no té previst, no? I després, també, una altra 
cosa important: jo penso que l’ocupació està on està, 
i les persones, tot i que estem incardinades en un ter-
ritori..., però, bé, davant d’una falta d’ocupació potser 
ens hem de bellugar. Vull dir que és un canvi de men-
talitat i de cultura que seria bo també que hi anéssim 
pensant, no?

La intermediació, no? Com més, millor. És que a ve-
gades em dóna la sensació que una vol excloure una 
altra. Jo penso que com més intermediació, millor, 
i com més especialitzada, també; o sigui que com 

més agents estiguin «intermediant» i estiguin espe-
cialitzats en determinats sectors, persones, col·lectius, 
doncs, millor. Jo crec que és una de les riqueses que 
recull la llei, i que per primera vegada es treballa, no?, 
amb la realitat que els he explicat abans, de les empre-
ses: qui senten proper i on es dirigeixen d’alguna ma-
nera a buscar aquella persona que necessiten. 

També, a vegades, he vist que hi ha una mica de con-
fusió quant a la representativitat, no? La representa-
tivitat la tenen els agents socials, i això..., jo, perdo-
nin, no sóc jurista, però ve de la mateixa Constitució. 
Llavors, el que no podem anar inventant és la repre-
sentativitat, no? I, per una altra banda, també se’ns ha 
preguntat: què és millor, l’acompanyament o el paga-
ment? Què és més eficaç? Doncs, escoltin, no ho sé. 
Jo crec que una cosa no ha de ser contraproduent amb 
l’altra. Potser hi poden viure les dues, no? Tot pot ser 
eficaç i tot pot ser que no ho sigui, dependrà. I per ai-
xò crec que és molt important que com més agents mi-
llor, perquè això d’alguna manera dóna la riquesa que 
té el mercat de treball, no? És un mercat, doncs, que té 
moltes variables, i que com més persones estiguin «in-
termediant», o més entitats i més institucions, molt 
millor.

També, bé, no ho sé..., la territorialitat. Jo, de veritat, 
penso que la llei respon perfectament a tot el que és 
la riquesa territorial, i que d’alguna manera contem-
pla l’acolliment de tots els agents que en formen part, 
i s’adapta perfectament al que és cada territori, amb la 
qual cosa jo diria que tal com està territorialment, està 
bé, no tocaria res més. Penso que és suficient, i que, a 
més, dóna joc que es reculli això, la diversitat de cada 
territori i la diversitat en tots sentits, no?

I em sembla que no em deixo res més.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Agraïm de part de tots els grups par-
lamentaris les seves aportacions en aquest projecte de 
llei, i els agraïm la seva presència. 

Ara fem el canvi, i nous compareixents.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i dos 
minuts i es reprèn a un quart d’una i onze minuts.

El vicepresident

Bé, continuem.

Compareixença
d’una representació de Pimec amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01113/10)

Tenim com a compareixents Lourdes Esteban Pare-
des, directora de Formació, Ocupació i Polítiques So-
cials de la Pimec; Yésika Aguilar Granados, de Fo-
ment del Treball Nacional; David Garrofé, secretari 
general de Cecot, i Narcís Bosch i Andreu, director 
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gerent del Consell General de Cambres de Catalunya. 
Tenen per espai màxim de deu minuts cadascun, i els 
aniré donant la paraula per fer les seves aportacions a 
la comissió. 

Té la paraula la senyora Lourdes Esteban.

Lourdes Esteban Paredes (directora de Formació, 
Ocupació i Polítiques Socials de Pimec)

Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair la pos-
sibilitat de venir aquí a explicar quin és el nostre po-
sicionament vers aquesta llei, que com a organització 
considerem que realment és estratègica per al futur 
del país. Voldríem fer algunes consideracions gene-
rals, i tan aviat com acabin les compareixences farem 
arribar a tots els grups parlamentaris de la mateixa co-
missió un document d’esmenes a l’articulat. 

En primer lloc, sí que voldríem posar de manifest que 
aquesta és una llei en què hem participat com a orga-
nització de forma molt activa. Aquesta llei nosaltres 
la vam començar a treballar al mes d’octubre de l’any 
2013, i no va ser fins al mes de maig de 2014 que, en 
el si del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, no vam donar per finalitzat aquest procés 
participat de l’elaboració de la norma. Òbviament, per 
nosaltres això ja esdevé un valor en si.

En segon lloc, sí que voldríem posar de manifest que, 
per la transcendència per al que és el sistema pro-
ductiu i l’ocupabilitat de les persones treballadores a 
Catalunya, considerem que aquesta llei ha de tenir el 
màxim consens; el màxim consens en dues vessants: 
òbviament, en la vessant social. Nosaltres, com a or-
ganització, els membres del consell de direcció, sa-
bem que hem arribat fins on hem pogut arribar, però 
pensem que el tràmit parlamentari ha de ser un lloc 
evidentment privilegiat perquè s’avanci tant en el con-
sens social com en el que seria el consens polític, per-
què entenem que aquesta norma hauria de perdurar 
més enllà de les diferents sensibilitats dels governs 
que hi siguin.

Per nosaltres un tercer element de valor és considerar 
que aquesta llei no és la Llei del SOC, sinó que és la 
Llei del sistema d’ocupació de Catalunya, i aquest no 
és un element menor. L’article 14 de la norma el que 
diu és qui forma part d’aquest sistema d’ocupació de 
Catalunya, i, en aquest sentit, nosaltres sí que pensem 
que aquesta norma el que fa és articular un sistema 
en què operadors públics i privats tinguin unes regles 
del joc, de tal manera que el sistema sigui obert, que 
el sistema sigui flexible per poder-se adaptar a les es-
pecificitats dels col·lectius, però fent-ho d’una manera 
rigorosa i d’una manera eficient.

Nosaltres considerem que, òbviament, i així ho diu el 
redactat, el Servei d’Ocupació de Catalunya és el cen-
tre d’aquest sistema d’ocupació, però que aquest siste-
ma d’ocupació abasta tots aquells operadors públics i 
privats que d’alguna manera estiguin donant, proveint 
serveis ocupacionals. 

Un altre tema que per nosaltres és de valor, i pensem 
que en aquest sí que caldria avançar una mica més..., 
és en allò que aquesta llei ha de tenir de comú amb 

la Llei del sistema de formació i qualificació profes-
sional, en què vam tenir ocasió de participar també la 
setmana passada. En aquest sentit sí que honestament 
pensem que la llei se’ns ha quedat..., les dues lleis 
se’ns han quedat una mica curtes.

De fet, nosaltres pensem que hi ha dos àmbits en què 
aquesta coordinació ha de tenir lloc. Per una banda, 
és obvi que ambdues lleis han de participar..., perquè 
no deixen de ser polítiques públiques que han d’ac-
tuar donant, d’alguna manera, servei a una mateixa di-
agnosi. Nosaltres pensem que el que és l’informe del 
sistema de formació i qualificació professional neces-
sàriament ha de tenir en compte el que es derivi..., to-
tes les informacions que es derivin dels diferents ele-
ments o òrgans prospectors que té tota la Generalitat 
de Catalunya –òbviament, l’Observatori del Mercat de 
Treball–, i que aquest informe és un informe que tam-
bé ha d’assumir d’alguna manera les diferents estratè-
gies territorials que la Llei del sistema d’ocupació de 
Catalunya ve a donar-hi paraigua i ve a promoure. 

No té sentit que aquestes dues polítiques públiques, 
que a més són absolutament concomitants, perquè òb-
viament la qualificació i la formació professional es-
devenen uns dels millors..., o en el nostre mercat del 
treball està més que demostrat que són un factor –el 
primer factor– d’ocupabilitat, no té cap sentit que des-
prés aquests dos sistemes s’instrumentin de forma 
sepa rada. Òbviament, a més d’aquesta diagnosi com-
partida i d’aquestes polítiques, pensem, això, eh?, que 
aquestes dues lleis han d’anar una miqueta més enllà. 

També pensem que el segon element on han de «con-
comitar» aquestes dues lleis és la participació. Nosal-
tres hem estat defensant que la governança d’aquests 
dos sistemes tenia..., òbviament contemplava el que 
era el Govern, i també la participació. La Llei del sis-
tema d’ocupació de Catalunya el que fa és promou-
re uns espais de participació al territori, que se’n diu 
«consells territorials». Nosaltres pensem que el siste-
ma de qualificació i..., professional ha d’estar neces-
sàriament present en aquests consells de participació. 
I, atès que l’òrgan de participació que preveu la Llei 
del sistema de formació i qualificació professional és 
el consell de formació i qualificació professional, se-
ria el més raonable que als consells territorials partici-
pessin algunes persones, o que estiguessin vinculats a 
aquest consell.

Dit això –i dic això, he posat en valor aquestes quatre 
coses–, sí que hi ha un altre tema que ens agradaria 
posar de manifest com un valor, que són les estratè gies 
territorials. Abans algun grup parlamentari parlava de 
com aquesta llei veia el territori. Nosaltres pensem que 
aquesta llei no és una llei ni de descentralització de 
serveis ocupacionals, ni de desconcentració, però sí 
que pensem que és una llei que resol excel·lentment la 
participació del territori en el disseny de les polítiques 
ocupacionals. Perquè ho fa, a més, sota el paraigua de 
la concertació territorial; una concertació territori-
al que, òbviament, en un país que és heterogeni, que 
és complex i que és ric en el seu territori, ho farà en 
funció de com aquest territori s’estructuri i com aquest 
territori acabi concertant allò que considera que és pri-
mordial per al seu desenvolupament econòmic.
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A partir d’aquí, sí que m’agradaria també, doncs, po-
sar de manifest un parell de temes. Malgrat que nosal-
tres tenim aquesta visió de concertació territorial i del 
valor que representa com un dels valors fonamentals 
d’aquesta llei, és veritat que no compartim del tot el 
seu redactat. L’organització per la qual jo estic aquí 
representada, que al cap i a la fi el que intentem és re-
presentar les petites i mitjanes empreses de Catalunya, 
pensem que la concertació territorial el que ha de con-
certar són les estratègies territorials. I les estratègies 
territorials no han de ser sinó una planificació estratè-
gica de cap a on el territori vol anar.

Però nosaltres pensem que caldria diferenciar, distin-
gir i separar aquest àmbit de concertació territo rial, 
aquesta estratègia territorial, del que seria l’àmbit de 
gestió de les polítiques actives d’ocupació. Pensem 
que aquesta separació aporta transparència al sistema, 
perquè una cosa és decidir com a territori quin és el 
propi model de desenvolupament econòmic i territo-
rial, i l’altra cosa és concertar després els instruments, 
les accions i els serveis ocupacionals que s’han de do-
nar al territori.

I, per últim, perquè ja no em deu quedar massa temps, 
sí que m’agradaria constatar un altre tema que nosal-
tres des del primer moment, des de quasi el mes d’oc-
tubre del 2013, hem estat perseguint, que és el tema 
de com els operadors de les polítiques ocupacionals 
participen del sistema. I, aquí, recuperar una mica una 
definició: que nosaltres, això, considerem que la go-
vernança del sistema és el govern més la participació. 
En aquest sentit, és veritat que, després del tràmit pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
la llei incorpora explícitament un consell de participa-
ció. Abans el diputat Amorós ha fet una pregunta per 
mi molt encertada: si en aquest consell de participació 
hi hauria d’haver tant els representants dels executors 
de les polítiques actives d’ocupació, com els represen-
tants d’aquells col·lectius especialment vulnerables o 
de la daixò.

Òbviament nosaltres, amb el redactat que hi ha en 
aquests moments –que, ho recordo, el que diu és que 
hi estaran representades, entre d’altres, les entitats del 
tercer sector i de l’economia social–, pensem que ex-
plícitament –explícitament– en aquests consells de 
participació han de ser-hi els representants de tots els 
operadors de les polítiques actives d’ocupació.

I això ho lligo una miqueta amb el tema que ha sorgit 
abans, que he tingut ocasió d’escoltar, sobre les agèn-
cies privades de col·locació. Nosaltres pensem que tant 
els representants dels centres de formació, com els 
representants de les agències privades de col·locació, 
com els representants de tots aquells col·lectius que 
desenvolupen polítiques actives, haurien d’estar re-
presentats en aquest consell de participació, perquè 
òbviament..., aquest consell de participació que nos-
altres sempre hem dit que hauria de ser un consell de 
participació que fos preceptiu, que pogués informar el 
consell de direcció simplement a nivell d’un dictamen, 
òbviament no vinculant, d’aportar simplement la seva 
visió sobre (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –un minut, no?– les 
polítiques que s’instrumenten, i sobre els instruments 

amb els quals s’instrumenten aquelles polítiques, o es 
proveeixen aquestes polítiques.

En el debat anterior hi han hagut moltes coses que ana-
ven més..., han sortit moltes qüestions que anaven 
molt referides..., o més referides als instruments de 
proveïment dels serveis ocupacionals, que no pas als 
serveis ocupacionals en si. En aquest sentit, nosaltres 
pensem que les entitats que acaben lliurant o proveint 
la societat i els col·lectius i les empreses d’aquests ser-
veis haurien de poder dir-hi la seva, i aportar sobretot 
el seu coneixement. 

I acabo, president.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01114/10)

Té la paraula la senyora Yésika Aguilar, de Foment 
del Treball Nacional.

Yésika Aguilar Granados (representant 
de Foment del Treball Nacional)

Gràcies, president. Diputats, diputades, en primer lloc, 
en nom de Foment del Treball, volem agrair la possi-
bilitat de comparèixer en seu parlamentària per tal de 
donar la nostra opinió i el punt de vista empresarial 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En segon lloc, i ja, també, com ha comentat la repre-
sentant de Pimec, volem destacar el procés participa-
tiu que es va dur entorn d’aquest avantprojecte de llei. 
Foment valorem positivament l’oportunitat que se’ns 
va donar de poder opinar i aportar les propostes que 
vam considerar necessàries per aconseguir un sistema 
de polítiques d’ocupació i un servei d’ocupació adap-
tats a les necessitats actuals, i resolutius davant de-
mandes futures i escenaris canviants. 

Si bé és cert que en el Consell de Direcció del SOC no 
va haver-hi un acord del cent per cent del text, ja que 
hi ha aspectes que no podem compartir i que no hi es-
tem d’acord, sí que hem de posar en relleu el consens 
al qual sí que vam arribar –hi vam arribar sindicats, 
patronals, entitats municipalistes i l’Administració–, i 
que van ser precisament aquest diàleg i aquest con-
sens els que ens van permetre introduir una sèrie de 
millores que van permetre enriquir el text que inicial-
ment se’ns va presentar. Per tant, tot i que hi ha aspec-
tes que no podem compartir, d’altres que considerem 
millorables i d’altres en què haurem de veure com es 
desenvolupa i com es desplega la llei, des de Foment 
volem posar en relleu tant el procés participatiu com 
el resultat final d’aquest. 
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A l’hora d’estructurar la meva compareixença, volia 
posar en relleu aquest procés participatiu, tot el que va 
comportar, i després em centraré una mica en el que 
són les característiques que per al teixit productiu hau-
ria de tenir el sistema –una mica, la governança, con-
certació territorial–, i també la relació entre els dos 
processos legislatius que tenim actualment presents en 
el Parlament.

L’article 1 del projecte de llei estableix que aquesta té 
com a objecte ordenar el sistema d’ocupació de Cata-
lunya. I amb quina finalitat? Doncs, amb la de garantir 
a les persones les eines necessàries per trobar ocupa-
ció, per seguir estant ocupades, per millorar la seva 
formació i la seva projecció professional, i, a la vega-
da, per tal que les empreses puguin cobrir la seva ofer-
ta de treball i ser competitives en l’entorn econòmic 
actual. Per tant, serveis per a les persones, però també 
serveis per a les empreses. No podem obviar que, al 
final, les destinatàries d’aquestes persones són les em-
preses, les quals cada cop competeixen en mercats ca-
da cop més exigents i canviants, i que, per tant, reque-
reixen cobrir les seves necessitats de personal d’una 
manera àgil, flexible, eficaç i eficient.

Per assolir aquests objectius, entenem que la col-
laboració publicoprivada i el criteri d’optimització de 
recursos i la seva eficàcia han de ser prioritaris a l’hora 
d’endegar els projectes vinculats amb l’ocupabilitat de 
les persones i les necessitats del sistema..., de les em-
preses. El sistema, per tant, ha de fer ús de tots els seus 
recursos i instruments que té disponibles, amb inde-
pendència de la naturalesa pública o privada de qui ho 
executa. Per tant, és necessari un model de gestió que 
garanteixi la qualitat i l’eficàcia dels serveis, en comp-
tes de posar l’accent en la naturalesa de la gent. La col-
laboració, per tant, amb el sector privat requereix en 
ambdós casos, tant per part del servei d’ocupació com 
per part del sector privat, un canvi de mentalitat i fo-
naments que s’han de basar en la confiança mútua i 
en la responsabilitat. Per tant, des de Foment defensem 
que s’ha de configurar el sistema d’ocupació sota els 
principis i bases d’eficiència, eficàcia, experiència i re-
sultat, i, en tot cas, que qui participi ho faci sobre unes 
mateixes bases i sota unes mateixes línies d’actuació.

Considerem, per tant, que la iniciativa privada ha de-
mostrat en tots aquests anys la seva experiència i la se-
va expertesa en el desenvolupament i l’execució de les 
diferents polítiques d’ocupació, i un clar exemple és en 
el cas de la formació. I és per això que no compartim 
precisament determinats aspectes d’aquest projecte, 
on precisament es denota un recel en aquesta partici-
pació de l’àmbit privat.

En aquest sentit, i ja tal com vam fer palès en el dic-
tamen..., amb el vot particular amb què vam acompa-
nyar el dictamen del CTESC, no compartim la regu-
lació que de les agències de col·locació s’ha realitzat 
en l’article 16.j del projecte de llei. L’actuació de les 
agències de col·locació no pot configurar-se com un 
sistema subsidiari, tal com es proposa, sinó que la llei 
ha de reflectir la nova realitat jurídica existent, que és 
la participació de les agències privades de col·locació 
en la intermediació laboral de manera activa, com-
plementària, i sense cap tipus de reserves o condicio-

nants, llevat de la disposada a la corresponent declara-
ció administrativa. Les agències de col·locació han de 
contribuir a assolir l’objectiu prioritari, que no podem 
obviar que és el d’inserir els desocupats al mercat de 
treball, més tenint en compte les elevades taxes d’atur 
existents encara al nostre país –segons les darreres da-
des, prop de 600.000 persones, 582.000–, i més tenint 
en compte la ineficàcia que ha demostrat el SOC res-
pecte a la intermediació laboral. 

Així mateix, també considerem innecessària la sego-
na part de l’article 16.j. És evident que no és només en 
l’àmbit de la intermediació laboral que s’han de res-
pectar els drets establerts a l’article 18, i assegurar el 
complement de les diferents obligacions, sinó que to-
ta entitat que presti qualsevol servei ocupacional ho 
haurà de fer. A més, considerem també innecessària 
la referència expressa als mecanismes i instruments de 
denúncia, únicament i exclusivament en l’àmbit de la 
intermediació, perquè, en el mateix sentit que en drets 
i garanties, haurien de constar d’una manera genèrica 
per a tots els serveis i programes.

Per tant, entenem que amb aquesta regulació de les 
agències, i la intermediació i la participació de 
les agències en aquest àmbit, s’està transmetent un 
missatge de desconfiança cap a les agències que, evi-
dentment, des de Foment no podem compartir. Si les 
empreses i les entitats són part del sistema i l’integren 
–així ho estableix el mateix article 14–, quan amb fi-
nançament públic col·laboren amb el SOC i presten 
serveis i programes, no podem partir d’una relació de 
desconfiança, com he dit abans, sinó que, al contrari, 
hem de reforçar els diferents actors del sistema, i fo-
mentar la màxima coordinació i sinergia de tots els 
que hi participen.

La governança. Crec que el tema de la governança va 
ser un tema que va quedar pendent d’un major debat 
dins d’aquest procés participatiu que hem comentat 
abans. Foment hem mantingut una posició crítica amb 
el Consell de Direcció del SOC per la forma com ge-
neralment ha funcionat, ja que en moltes ocasions ha 
resultat ser més un consell consultiu o de participació. 
Per tant, se’ns generen determinats dubtes quan es si-
tua el SOC, i, per tant, com a òrgan de govern, el con-
sell de direcció, al centre de governança del sistema, 
si realment aquest consell no exerceix aquestes funci-
ons de direcció.

Amb relació a la participació en el sistema, valorem 
la configuració establerta en el projecte, en primer 
lloc, amb el manteniment en el Consell de Direcció 
del SOC de la participació de les organitzacions em-
presarials i sindicals que tenen la consideració de més 
representatives a Catalunya, i de les entitats munici-
palistes i de l’Administració, però també valorem la 
creació d’un consell de participació on les entitats pro-
veïdores, entre d’altres, podran participar de manera 
activa i donar la seva visió concreta sobre el desen-
volupament de les polítiques d’ocupació que executen.

Per tant, definim dos espais separats: un on podran 
participar gestors i operadors, entre altres entitats, i un 
altre on participarem aquells que tenim la naturalesa 
d’interlocutors socials constitucionalment reconeguda.
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Un altre aspecte clau, i crec que és on s’ha volgut fer 
un pas en ferm amb aquesta llei, és l’àmbit de la con-
certació territorial. En aquest sentit, i tal com esta-
bleix el mateix projecte, s’ha de promoure i impulsar 
la concertació territorial amb les diferents organitza-
cions sindicals i empresarials més representatives i les 
administracions locals, amb l’objectiu de promoure 
l’ocupabilitat de les persones i la seva inserció laboral, 
millorar la competitivitat de les empreses i els sectors, 
i promoure el desenvolupament territorial.

Per tant, entenem que les estratègies, plans o instru-
ments de planificació territorial que estan regulats a 
l’article 8 i a l’article 15 del projecte –les estratègies 
territorials– han de permetre assolir més i millors re-
sultats a partir de la col·laboració, la complementarie-
tat i el consens sobre les actuacions a desenvolupar, 
des d’una perspectiva de la cooperació, col·laboració, 
coordinació i complementarietat entre el SOC, l’Ad-
ministració local i els agents econòmics i socials.

Per tant, considerem que l’actual plantejament de la 
concertació territorial previst en aquest projecte esta-
bleix unes bases correctes, precisament, per aconse-
guir els objectius abans esmentats. A més, entenem 
que també ha de quedar delimitat que l’abast de les es-
tratègies ha de ser la diagnosi, la coordinació, la inte-
gració i la proposta de planificació, i, en tot cas, po-
drà gestionar i executar polítiques d’ocupació segons el 
que estableixi –i els criteris que establim– en el PDPO.

Ja per una mica anar acabant, crec que és necessari fer 
una referència als dos processos legislatius que s’estan 
tramitant en paral·lel, però que hi ha, evidentment, una 
estreta relació entre els dos. Ha d’haver-hi, evident-
ment, una necessària coordinació i interrelació entre 
el desplegament d’aquest projecte de llei i el de siste-
ma de formació i qualificació professional.

Tal com ja vam recollir en el dictamen del CTESC, 
s’han de determinar aquells aspectes que correspon-
drien a un sistema o a un altre per tal d’evitar duplici-
tats i superposicions, i, sobretot, determinar com po-
sar en marxar i gestionar aquells elements comuns de 
forma coordinada i ordenada.

Per tant, ja per acabar –crec que no sé el temps que 
em queda–, considerem que aquest projecte de llei es 
tracta d’un text equilibrat, que recull els principis o es-
tructures d’un sistema d’ocupació modern, i que, per 
tant, requereix el major consens polític per tal de ga-
rantir la seva màxim estabilitat en el temps. Per tant, 
aquí sí que és una crida a les diferents forces represen-
tades, avui, aquí.

Dit això, cap llei serveix per crear ocupació, ni aques-
ta ni cap altra. Qui crea ocupació són les empreses, 
i perquè les empreses puguin crear ocupació és con-
dició sine qua non que hi hagi un creixement de l’ac-
tivitat econòmica. Però, ara bé, aquesta llei el que sí 
que ha d’establir són les bases i instruments per tal de 
poder donar resposta a les necessitats i situacions ac-
tuals, però també ha de ser suficientment flexible per 
adaptar-se als canvis que experimenta el nostre mer-
cat de treball, i, per tant, tenir una capacitat d’adap-
tació de cara a futur. Així mateix, és evident que hem 
de disposar de recursos suficients per poder desplegar 

amb èxit els diferents drets, principis i serveis que es 
recullen en la mateixa llei.

Reiterem que hem d’apostar per la col·laboració i co-
operació i sinergia de tots els operadors que interve-
nen en les polítiques d’ocupació, amb independència 
de la seva naturalesa pública o la seva naturalesa pri-
vada. Hem de deixar, per tant, de banda els recels i la 
desconfiança, i aprofitar l’experiència i l’expertesa de 
tots els que poden aportar-ne, i, en definitiva, sumar 
esforços.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01115/10)

Té la paraula el senyor David Garrofé, secretari gene-
ral de la Cecot.

David Garrofé (secretari general de la Cecot)

Senyor president, senyores i senyors diputats, com-
panys de taula, bon dia. En primer lloc, també a grair 
la possibilitat que ens donen de poder participar en 
aquesta compareixença per fer alguns comentaris, al-
gunes valoracions i també alguns suggeriments sobre 
aspectes que entenem que valdria la pena reconsiderar.

En primer lloc, el que volem fer és una valoració po-
sitiva de la iniciativa, del debat generat i de la volun-
tat d’endreçar el marc de les polítiques d’ocupació, 
dels programes a executar i dels instruments de co-
ordinació i direcció del SOC. Creiem que aquesta llei 
era necessària. Fa molts anys que s’estava parlant de 
la necessitat d’endreçar totes les diferents peces que 
hi havien al sistema, i, com en tot sistema complex, és 
molt difícil –i penso que no hem resolt del tot, però, 
bé, hem avançat força– intentar recollir tots els ope-
radors del sistema. El que estem fent és fer un acte de 
justícia, un acte d’eficiència, d’organització més efici-
ent, que estic segur que afavorirà, i d’una forma cla-
ra, els principals usuaris del model que pretenem, que 
són les persones usuàries i, sobretot, les empreses, 
que són les que han de contractar.

Dit això, penso que una oportunitat, com ens brinda 
aquesta llei, de crear un nou marc facilitador de l’ocu-
pació pateix, potser, d’un defecte primigeni, i és que 
no tinc clar que contempli el model ocupacional com 
un model complex i adaptatiu. Fa l’efecte que ens 
apropem a l’ocupació amb una anàlisi una mica més 
newtoniana, en el sentit que endreça, com deia abans, 
les peces que componen el sistema del SOC, però pot-
ser no valoritza prou els diferents operadors que apor-
ten el 85 per cent de la intermediació que es produeix 
en el país. O sigui, el fet de parlar que existeixen pot-
ser no és suficient per treure, diguem-ne, les capacitats 
i els recursos que ens poden aportar.
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A l’era dels autònoms en xarxa creixent; a l’era dels 
mercats laborals globals, on tenim milers de catalans, 
molts d’ells joves, treballant a l’estranger, i molts es-
trangers que ens vindran els propers anys a treballar 
amb nosaltres; a l’era on el Twitter «intermedia» tant 
com tots els serveis públics d’ocupació; a l’era on els 
tipus de les lletres del Tresor, l’estalvi a les famílies i 
el preu del diner condicionen les estratègies d’inver-
sió i ocupació de les empreses; en definitiva, a l’era on 
la creació d’ocupació, que és l’objectiu d’aquesta llei, 
passa per la interconnexió de molts elements deciso-
ris independents, però interdependents, la llei que avui 
ens ocupa sembla que no ho reculli, al meu entendre, 
suficientment.

Una tercera consideració. El nostre país pateix un mal 
endèmic: és haver-se de reinventar en cada canvi de 
govern. Tothom vol reinventar la roda sense conside-
rar el parer dels agents socials, dels tècnics del depar-
tament i dels experts. No hi ha hagut una visió his-
tòrica, estratègica, a llarg..., on es posi al centre del 
sistema la persona usuària dels serveis ocupacionals i 
l’empresa que ha de contractar aquesta persona. Nor-
malment, a l’eix central que fixa les polítiques hi tro-
bem les dinàmiques departamentals, de la intervenció, 
del crèdit pressupostari, de la comoditat de gestió ad-
ministrativa, els calendaris electorals, la taxa d’atur, 
l’originalitat; en fi, molts factors importants que, en 
lloc d’estar condicionats a l’objectiu de fomentar l’ocu-
pabilitat de les persones i la millora en la qualitat i 
l’impacte de les polítiques actives, es centren a resol-
dre problemes interns.

Parlo des d’una experiència de prop de vint-i-vuit anys 
treballant amb el Departament de Treball i haver co-
negut tots els consellers, directors generals i secretaris 
des de 1987 –no són pocs anys.

Les polítiques públiques d’ocupació dels diferents go-
verns són clarament millorables, i han estat clarament 
millorables. Han passat per aquest departament grans 
professionals, experts, tots amb voluntat de donar un 
tomb a aquesta situació, i sempre han topat amb una 
paret infranquejable. I per què? On està aquesta pa-
ret? Jo crec que no hi ha hagut un model ocupacional 
de país, perquè no s’ha consensuat mai un full de ruta 
a llarg termini; això és molt important. D’aquí la im-
portància de la llei que tenim, que és una base –la llei 
no garanteix re–, és una base perquè les coses puguin 
passar.

Per tant, no hem consolidat les bones pràctiques, que 
n’hi han hagut i de molt bones, durant la història del 
departament, ni hem creat un sistema eficient i in-
tegrador de totes les actuacions que es fan des de la 
gestió pública i privada. Tampoc s’ha consolidat un 
model de treball transversal, dintre la mateixa Admi-
nistració. Costa molt treballar per projectes i amb una 
vocació de govern únic i alineat. No cal ni dir les co-
negudes tensions permanents, històriques, entre Ense-
nyament i Treball, que tampoc han ajudat massa.

No hem promogut suficientment el diàleg amb el ter-
ritori, ni amb les entitats empresarials, tret d’excep-
cions puntuals que, malauradament, no han durat 
massa, fet, també, que ha suposat el desencís empre-

sarial amb les propostes canviants de l’Administració. 
I l’empresa, finalment, està cansada que li canviïn les 
regles del joc. Volem que les empreses inverteixin en 
innovació i en recursos humans; demanem i esperem 
que planifiquin a llarg termini, i l’Administració ens té 
acostumats a fer, justament, tot el contrari, i a deixar 
incerteses i inseguretats jurídiques als que, de bona fe, 
volen col·laborar-hi.

Ja és hora de crear nous marcs com el que avui ens ocu-
pa, que compartim; però, no ens enganyem, el marc 
no farà la cosa ni farà que l’estratègia d’ocupació, di-
guem-ne, pugui veure la llum sense els grans consen-
sos que, a llarg termini..., on es pactin els grans eixos, 
els recursos i els òrgans de decisió, sigui quin sigui el 
Govern responsable.

El projecte de llei que avui analitzem va en la bona 
línia, però continua pecant de no acabar-se de creu-
re que estem davant d’un canvi de paradigma profund 
de col·laboració i cooperació publicoprivada. Tot i que 
l’Administració ha de mantenir la competència i res-
ponsabilitat màximes en les polítiques d’ocupació, 
continua malfiant-se dels gestors col·lectius privats 
que formen part del sistema. Potser perquè no acabem 
de creure en el model que s’ha definit? Potser perquè 
mantenim els tòpics i confusions entre competència i 
gestió? Però el text contempla intrínsecament contra-
diccions entre un discurs cooperatiu i reserves a l’hora 
de delegar i confiar en els operadors del sistema, que 
és el que ha de donar sentit i fortalesa al nou model.

I, entrant al redactat, respecte a l’article tercer, cada 
cop hi ha més administracions a Europa que van in-
corporant el copagament com una estratègia d’eficièn-
cia i valorització dels serveis col·lectius. L’abandona-
ment per part dels usuaris dels programes de suport 
a l’ocupació demostra que cal introduir elements de 
coresponsabilització en funció de les conductes dels 
ciutadans. Per tant, coincidim en la universalització 
del servei i la gratuïtat com a principis rectors, però 
no tancaríem la porta a la possibilitat d’establir el co-
pagament via taxa, per exemple, entre d’altres, en al-
guns programes que no trenqués amb el que disposa 
l’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i, 
per tant, atenent sempre la necessitat econòmica de 
l’usua ri. Caldria, doncs, matisar l’article 3.c, que tan-
ca incomprensiblement qualsevol possibilitat de cores-
ponsabilització.

Respecte a l’article 4, cal dir que la proposta de c rear 
un expedient únic de la persona usuària que integri to-
ta la informació personal i professional relacionada 
amb les polítiques públiques és un encert, sempre que 
s’hi pugui incorporar també tota altra informació de la 
vida laboral i professional realitzada al marge de les 
polítiques públiques, però que aporta valor ocupacio-
nal a la persona usuària.

Respecte a l’article setzè, abans comentava la impor-
tància de la cooperació entre els operadors del siste-
ma, i sobta llegir en aquest article que, «en tots els ca-
sos, les persones que iniciïn processos d’intermediació 
o d’inserció han de ser orientades i se’ls ha de valorar 
l’ocupabilitat des de les oficines de treball de la Gene-
ralitat», exclusivitat de gestió que només pot raure en 
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la desconfiança en el mateix sistema i dels seus propis 
operadors, un greu error que caldria esmenar en el seu 
redactat.

En el mateix article 16.j, tornem a trobar una reser-
va important respecte al paper que han de jugar les 
agències de col·locació, relegant-les a un paper de 
complementarietat i per atendre col·lectius d’especials 
dificultats, en lloc de deixar-les desplegar la seva po-
tencialitat en la creació d’ocupació, que és molt gran.

Respecte al títol tercer, que regula la governança del 
SOC, la figura del consell de direcció no queda ben 
resolta, en la mesura que no té les funcions que li se-
rien pròpies per exercir la direcció efectiva. Seria més 
pertinent parlar d’un consell assessor i clarificar les 
responsabilitats derivades de la pertinença a aquest 
consell. La percepció que es vol investir un consell 
amb uns atributs que no té, que és una llàstima..., i no 
té sentit de forma.

Finalment, crec que val la pena no oblidar els prota-
gonistes, que són les empreses i les persones usuàries. 
Per tant, més enllà del que la llei ens proposa, jo crec 
que, tot i que les incorporacions que estem veient són 
positives en el seu conjunt, tret dels articles que els he 
comentat, en el moment en què anem perdent malfian-
ces estem convençuts que podrem treure el bo i millor 
de tots els operadors del sistema, i creiem que la llei, 
d’alguna forma, ve a regular d’una forma adequada 
tot l’àmbit territorial de cooperació, això sí, acabant 
de corregir aquests elements en el Consell de Direcció 
del SOC.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació del Consell General 
de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01119/10)

Té la paraula el senyor Narcís Bosch i Andreu, direc-
tor gerent del Consell General de Cambres de Cata-
lunya.

Narcís Bosch i Andreu (director gerent del Consell 
General de Cambres de Catalunya)

Gràcies. En primer lloc, com sempre, agrair que la co-
missió entengui que el que podem aportar des de les 
cambres de comerç és interessant, i intentaré, doncs, 
correspondre a aquesta confiança.

Tanmateix, és una llei, per nosaltres, una mica com-
plicada. La senyora Esteban i la senyora Aguilar han 
començat dient, doncs, que el primer positiu de la llei 
és que és molt participativa i que han participat en la 
seva redacció. Clar, jo potser hauria de dir tot el con-
trari, no? Vull dir, jo no hi he participat; per tant, pot-
ser aquesta valoració l’hauríem de reservar.

Sens dubte, és una llei esperada, és una llei que pen-
sem que fa falta, és una llei que calia abordar des de 
tots els punts de vista. Per què? Doncs, perquè hi ha 
una situació concreta que fa que això sigui necessari. 
Avui, tenim una situació, doncs, diguem-ne, de funci-
onament del servei d’ocupació, de la necessitat d’en-
dreçar tot el sistema, etcètera, i el mateix Parlament, 
doncs, ha demanat reiteradament que es millori la llei, 
que s’actuï sobre determinats punts.

Fa pocs dies, vaig comparèixer –i alguns de vostès es-
taven a la sessió– davant de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per parlar de la Llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya. Alguna de 
les coses que vaig dir llavors penso que tenen absolu-
tament... Són dues lleis germanes, evidentment –s’ha 
comentat, i és evident que no es poden destriar una de 
l’altra–, però totes dues comparteixen, a més a més, 
als projectes que hem vist, alguns factors. O sigui, són 
lleis necessàries, són lleis demandades. El que es pro-
posa tinc la sensació que no acaba de satisfer moltes 
de les expectatives generades, i que, malgrat les diag-
nosis existents sobre els problemes que hi ha de la lec-
tura del projecte, un no s’acaba de fer la idea de com 
s’abordaran i quines solucions es poden plantejar a 
partir d’aquesta arquitectura.

Vaig dir en la Comissió de Formació i Qualificació... 
–de la comissió no...–, parlant del Projecte de llei de 
formació i qualificació professional, que calia posar 
l’èmfasi en els usuaris. Parlava, doncs, dels joves que 
es volien formar o de les persones que es volen for-
mar al llarg de la seva vida, i de les empreses, i que 
aquest ha de ser el focus. És una llei que –aquesta, evi-
dentment– és molt sistèmica, defineix molt els meca-
nismes, la governança, etcètera; però, vull dir, al final, 
quan una persona –bé, per sort, em sembla, no passa 
massa– es llegeix una llei que surt d’aquest Parlament, 
hauria de trobar-hi alguna cosa que pensi que l’afec-
ta directament. Jo penso que, llegint aquesta llei, tot i 
que tindrà un impacte sobre els usuaris, els usuaris es 
poden sentir molt lluny d’aquesta llei.

Per poder ser una mica més concret, jo voldria ressal-
tar alguns aspectes en els quals coincidiré força amb 
els meus companys i companyes de taula. Per un cos-
tat, la necessitat d’encaixar bé el tema públic i privat. 
Tot i que hi ha la disposició final que diu que, doncs, 
hi ha sis mesos a partir de l’aprovació de la llei per de-
finir aquest marc de relació, penso que s’hauria d’es-
vair tot dubte que l’activitat privada és, posada a dintre 
del sistema, evidentment, tan vàlida o tan bona com la 
que pugui fer, doncs, el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya o altres agències públiques, no pas per dir que un 
o ha de fer una cosa o ha de fer l’altra. Però, vull dir, 
estem parlant d’unes estratègies i uns territoris en els 
quals, diguem-ne, ens podem trobar que les realitats 
són molt diferents, i, per tant, diguem-ne, no tenir ben 
recollit des de l’origen que el sector privat pot jugar un 
paper molt important en els temes de l’ocupació em 
sembla que és empobrir-nos innecessàriament.

Coincideixo amb el que deia el senyor Garrofé, doncs, 
del tema de l’orientació. No es pot donar, penso, tan 
alegrement l’exclusiva a les oficines de treball de la 
Generalitat. I en els temes de finançament o de... –per-
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dó–, de les agències d’inserció, restringir el seu paper 
també trobo que és una mica excessiu.

Pel que fa a l’article 3, coincideixo també, una vega-
da més, amb el senyor Garrofé en el tema del copa-
gament. Sé que són paraules que, d’entrada, sonen 
malament, però tampoc posaria l’obligació d’establir 
el copagament. Però, diguem-ne, si mai veiem que se-
ria interessant poder implantar aquesta figura, després 
ens trobarem que la llei ens ho impedeix, i, per tant, 
diguem-ne, ens estem vetant poder trobar solucions. 
A vegades, els problemes són molt complexos i les so-
lucions no hem de pensar que, perquè la llei ho digui, 
seran més simples.

A l’article 3, també dels principis, parla del tema de la 
participació. Clar, vull dir, quan parlem de participa-
ció tots podem entendre coses diferents. I, bé, els que 
m’han precedit a la taula, doncs, per participació en-
tenen que en formin part organitzacions empresarials, 
sindicals i els governs locals, i a mi m’agradaria veure 
això una mica més ampli, especialment quan parlem 
de les estratègies territorials i els consells locals, per-
què, bé, és sabut, diguem-ne, que en el territori les re-
alitats són molt diferents.

I, llavors, doncs, actualment, puc dir, amb tranquil-
litat, que hi ha moltes cambres de comerç que estan 
col·laborant amb ajuntaments, amb consells comarcals, 
amb iniciatives locals que afronten temes o problemà-
tiques previstes per al sistema o per al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, i, per tant, diguem-ne, voldria que 
això és pogués mantenir. La norma no ho prohibeix 
directament, però sí que ho fa molt difícil, perquè enu-
merar les persones que directament n’han de formar 
part deixa molt poc marge per a aquesta possibilitat.

Tenint en compte les funcions previstes per la Llei de 
cambres i la gestió de fons comunitaris que ens ator-
ga la llei, i que ja s’ha materialitzat aquest mateix any 
amb el tema del programa de Garantia juvenil, pen-
so que no es pot prescindir tan tranquil·lament, doncs, 
del tema de les cambres. Per tant, jo els pregaria que, 
dintre de les esmenes que formulin, als articles 15 i 31 
esmentin les cambres de comerç de Catalunya.

Un cop reivindicat el paper de les cambres i del sec-
tor privat en general, que són les dues coses en què vo-
lia focalitzar la meva intervenció –i no esgotaré tot el 
temps que tinc, però, vull dir, no crec que sigui obliga-
tori ni necessari allargar-me més del compte–, el que sí 
que voldria és reforçar la idea que és important que es 
pugui aprovar una llei del sistema i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, que aquesta tingui el suport més am-
pli, perquè això ens pugui permetre donar termini a la 
llei; o sigui, que no pensem que s’hagi de modificar rà-
pidament, doncs, perquè ja ha configurat grans consen-
sos, i perquè, realment, diguem-ne, la percepció dels 
usuaris, dels agents i de tots és que cal canviar moltes 
coses, i aquesta llei, realment, és una oportunitat.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Oriol Amorós, 
en representació del Grup d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

Doncs, ofereixen l’oportunitat de debats molt interes-
sants, però, en aquest cas, nosaltres només tenim tres 
minuts, i, per tant, en lloc d’expressar la nostra opinió 
i mantenir un debat, que seria molt interessant, passa-
ré directament a preguntes concretes, primer, una per 
a cadascun i, després, generals per a tots.

La primera seria per a la senyora Esteban i la senyora 
Aguilar, eh?, que vostès han dit que faltaven o els sem-
blava faltar dos àmbits de coordinació en La llei d’FP 
i del SOC: un era l’àmbit de la diagnosi i l’altre era 
l’àmbit de la participació. Per tant, farien un sistema 
únic de diagnosi, entenc, de les necessitats formatives 
del mercat de treball que valgués per a les dues estruc-
tures. Pregunto si ho he entès bé.

I la segona és respecte a la participació. Clar, hi han 
tres nivells aquí: hi ha un consell de la Llei de la for-
mació i qualificació professionals, hi ha els consells 
territorials que estan fixats per als àmbits de les de-
legacions territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació, i hi han les estratègies territorials. Per tant, 
aquesta participació s’hauria de simplificar una mi-
queta. Ens hauríem de quedar amb un nivell –o poten-
ciar un nivell, bàsicament, entenem nosaltres– o vos-
tès creuen que són compatibles tots aquests nivells?

I una pregunta concreta a la senyora Esteban, que ha 
dit: «Les estratègies territorials parlen de concertar...» 
Li sembla bé que es concertin els instruments ocupa-
cionals, però, si ho he entès bé, diu: «No és el mateix 
que concertar l’estratègia econòmica.» Bé, precisa-
ment, nosaltres pensàvem que un dels avantatges era 
apropar i, fins i tot, ficar les polítiques ocupacionals 
al servei de les polítiques de promoció econòmica 
i al servei de l’estratègia de promoció econòmica. Per 
tant, si em pot aclarir si li sembla bé o no li sembla 
bé que tinguem aquest mateix àmbit en les estratègies 
territorials.

Senyor Garrofé, diu: «El 85 per cent de la intermedia-
ció queda fora d’aquesta llei» –més o menys, eh? Com 
la hi introduiria? En quins punts la introduiria, a més 
dels articles 3 i 16, que vostè ha mencionat, eh?

I al senyor Narcís Bosch..., m’ha esmentat la seva por 
que les estratègies territorials no s’adaptin a la mida 
o al tipus de territori en què, a vegades, treballen les 
cambres. Jo crec que l’article 15 té un nivell de flexibi-
litat bastant important; no sé si vostè creu que és prou 
flexible o no.

Preguntes per a tots. La llei incorpora un nou dret sub-
jectiu, el dret a ser ajudat a tenir l’ocupabilitat, i el de-
fineix amb –l’ocupabilitat–..., a ser ajudat amb els ser-
veis d’orientació, informació, formació i intermediació. 
Creuen que aquest dret subjectiu és suficient –està ben 
definit– o anirien més enllà? I creuen que aquestes 
quatre bases del dret a l’ocupabilitat les ha d’operar 
un mateix operador o es poden segmentar en diversos 
operadors? Què els sembla més eficient, de com tractar 
aquestes quatre accions que donen ocupabilitat?

En el debat de les agències, també, al darrere, a ban-
da del model públic privat, hi ha un altre debat també, 
i és: què és més eficient, si la inserció acompanyada i 
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basada en l’acompanyament, o un model que es basi 
en l’avaluació de resultat i prou –donar uns recursos i 
desentendre’s dels mecanismes. (Sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Bé, m’he menjat el temps. Només els faré una última 
pregunta, eh? –una última pregunta. Per vostès, quins 
són els països de referència en polítiques d’ocupació? 
I, si Catalunya tingués plenitud de competències –per 
exemple, fos un estat independent–, doncs, quines co-
ses trobarien a faltar en aquesta llei? Què hi incorpo-
rarien de més?

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada 
Montserrat Capdevila, pel Grup Parlamentari del Par-
tit dels Socialistes.

Montserrat Capdevila Tatché

Molt bé, moltes gràcies. Molt agraïda als quatre com-
pareixents. Bé, de fet, podem dir que tenen algun tret 
comú –que també els preguntaré específicament si 
ens podran fer arribar esmenes concretes respecte a 
aquest comú–, com és el fet de la interrelació amb la 
Llei de la formació professional, perquè, certament, 
allà estem fent les compareixences, i és una mancança 
evident, tant a la Llei de l’FP com a la Llei de l’ocu-
pació. Per tant, sí que ens agradaria saber, des de la 
seva visió concreta, quines interseccions..., i a quins 
articles caldria que les féssim en el text de la llei que 
tenim al davant.

Sobre l’aspecte de la gratuïtat, que comentaven, sobre-
tot, els dos compareixents, el senyor Garrofé i el se-
nyor Narcís Bosch, en tot cas, els voldria recordar que 
la llei ho recull i nosaltres, des del Grup Parlamentari 
Socialista, ho compartim, però no només perquè sigui 
una opinió, sinó perquè és una obligació. El Conve-
ni 88 de l’Organització Internacional del Treball esta-
bleix que tots els països que hi estan subscrits –i, per 
ara, que jo sàpiga, hi estem subscrits– tenen l’obliga-
ció, doncs, de mantenir i garantir un manteniment de 
servei públic i gratuït d’ocupació. Per tant, en aquest 
cas, no hi és sobrer, sinó que hi ha de ser.

I, per altra banda, la funció del servei, en aquest cas, 
públic d’ocupació ha de ser, doncs, fer-ho en coopera-
ció, quan sigui necessari, amb els agents privats –tam-
bé ho compartim, en aquest cas–..., i ha de garantir, 
bàsicament, una millor organització d’aquest servei 
públic i d’aquest dret, en aquest cas. Perquè també es-
tem parlant que la llei sí que estableix un nou dret sub-
jectiu, un dret subjectiu de les persones, també de les 
empreses. I, en aquest sentit, creuen que està garan-
tit, tal com està articulat i formulat? I creuen que tam-
bé se’n garanteix el finançament perquè, justament, 
aquest dret subjectiu sigui efectiu i sigui real, i sigui 
exigible per part, en aquest cas, dels ciutadans?

La senyora Esteban parlava que, doncs, la nova llei..., 
aparentment o en principi, en la seva opinió, és més 
obert..., ens ofereix un model més obert, més flexible i 
més eficient. També més transparent, també amb mi-
llors rendicions de comptes? I, en tot cas, en quins as-

pectes ho és? Tot això, respecte del model que tenim 
avui dia amb la llei actual. És a dir, sí que ens agrada-
ria..., comparat amb el que tenim, això no pot ser així: 
obert, flexible i eficient, ni transparent ni amb bona 
rendició de comptes?

Respecte al model de polítiques actives d’ocupació, la 
pregunta seria: incorpora la nova llei més flexibilitat o 
menys flexibilitat respecte a la que la llei actual porta? 
Per tant, en quins aspectes?

Sobre el servei públic d’ocupació, la gratuïtat –ja ho 
han comentat, que l’estableix l’OIT–..., però el servei 
d’ocupació, com a tal, hauria d’estar més ben dotat 
amb recursos humans i materials? O menys?

I, finalment, el senyor Garrofé parlava de bones pràc-
tiques, bones pràctiques territorials. En coneixem al-
guna; en tot cas, n’hem pogut compartir, en aquest 
cas, al Vallès Occidental. Aquesta bona pràctica era 
possible en l’anterior model de la llei; amb l’actual, 
continua sent possible? I per què, en tot cas, la que te-
níem com a bona pràctica avui ja no existeix?

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Rafael Luna, 
en representació del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor president. I, per descomptat, 
doncs, igual que tots, agrair la presència de tots vostès 
en aquesta comissió i que fa pocs dies també vam tin-
dre l’oportunitat o possibilitat d’escoltar-los a la d’En-
senyament i Universitats. El nostre grup ha apreciat 
que el mateix portaveu dels dos projectes de llei havia 
de ser la mateixa persona, precisament, pel que abans 
parlaven de coordinació, i no tindre dos persones dife-
rents, sinó unificar-ho.

Per tant, la primera pregunta, senyora Esteban. Vos-
tè ha parlat d’ocupació, formació professional –de 
dos projectes. Vostès, que se’ls han mirat –n’estic se-
gur– i els han analitzat, els han estudiat..., hi ha una 
bona coordinació entre aquestos dos projectes? Exis-
teix, realment, el fet que sigui un èxit, o realment hi 
ha qües tions en les quals pot haver-hi, doncs, d’algu-
na manera, un distanciament que pot perjudicar el que 
havia de ser l’èxit d’aquestos dos projectes, que és, al 
cap i a la fi, la inserció laboral?

Senyora Aguilar i senyor Bosch, vostès han parlat del 
que són les agències privades i les han defensat. Nos-
altres, sense dubte..., el nostre grup hi està completa-
ment d’acord, però nosaltres..., la pregunta, que pot 
contestar qualsevol dels dos, és que nosaltres pensem 
que les agències privades, com les entitats no lucra-
tives d’inserció laboral, com la mateixa Administra-
ció..., no és excloent ningú, són necessaris tots. Jo –i la 
pregunta que faig– penso que..., el problema on es-
tà? En la coordinació de la tasca que ha fet cadascú. 
Però entrar en un debat d’exclusió... Jo abans volia..., 
als anteriors compareixents que hi havia, els havia fet 
aquesta pregunta; segur que, per falta de temps, no em 
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van poder contestar. Però jo penso que han d’estar-hi 
tots; l’important és la coordinació i, cadascú, quina 
tasca ha de fer, no?, o quina tasca se li ha de donar.

Senyor Garrofé, vostè ha fet una exposició amb una 
experiència –l’ha demostrat en aquests vint i escaig 
anys que ha dit–, i ha dit algunes qüestions que s’hau-
rien d’evitar per no tornar a tindre els problemes que 
hi ha hagut. I un de molt important és que estava dient 
que les lleis que hi ha hagut –o ho he volgut entendre 
així– han estat molt variables o molt canviants, segons 
el responsable del departament. La pregunta directa 
és: vostè creu que aquesta llei és suficientment flexible 
perquè sigui duradora en el temps i pugui fer front a 
qualsevol canvi que es pot donar al mercat?

Això és imprescindible, que la llei vagi en aquest curs; 
vull dir que no sigui una llei solament que aporti unes 
polítiques d’ocupació que són les que actualment te-
nim, sinó que tingui una visió de flexibilitat per anar 
canviant i per anar adequant-se a nous mercats.

I aquestes són les preguntes que, des del nostre grup, 
faríem.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Laura 
Massana, en representació d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - EUiA.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. Gràcies també a les perso-
nes que han comparegut en aquest torn. La pregunta 
òbvia... I jo també comparteixo el fet que la Llei de 
formació professional i la Llei del sistema d’ocupació 
haurien d’anar plegades, com deia la senyora Esteban. 
I ens hem quedat a dir on hem d’avançar i com, no? 
O sigui, aquesta demanda del tipus d’esmena, del tipus 
de vincle, seria, en aquest cas, fonamental.

S’ha parlat de flexibilitat, s’ha parlat, sobretot, de co-
pagament. Nosaltres no ho compartim, primera, pel 
que explicava la senyora Capdevila i, segona, perquè 
les persones paguen impostos per tenir uns bons ser-
veis públics; per tant, ja han pagat. En podrien dir vos-
tès un «repagament», però que jo també el trobaria in-
justificat. Però, si en tot cas el defensen, haurien de dir 
per què i per fer què. No crec que una persona pel fet 
que estigui aturada hagi de, diríem, pagar per aquest 
fet, no?, si no és que estem parlant d’uns serveis ex-
clusius; vull dir que m’agradaria que, en aquest sentit, 
m’ho expliquessin.

Aprofundir també en aquesta concertació territorial, 
en l’aspecte que deia el senyor Amorós, que també 
m’ha quedat el dubte, i també va molt dirigida a la se-
nyora Esteban, no?, de dir aquesta realitat.

Quan s’ha parlat de com ha actuat l’Administració, 
probablement, doncs, podem ser molt crítiques amb 
l’Administració. Jo sempre he pensat que era un pro-
blema només de Catalunya, i ho volia preguntar, per-
què a la resta de l’Estat mai havien estat, em sembla, 

separats Ensenyament i Treball, sigui a través del Mi-
nisteri d’Educació..., i aquí es va optar per un sistema 
bastant privat, diríem, en la formació ocupacional, en 
aquest sentit, no? Per tant, es va privatitzar una mi-
ca, diríem, el sistema, no? Però aquest link entre En-
senyament i Treball em sembla que seria factible a tra-
vés d’aquesta mateixa llei de... (Veus de fons.) Em diu 
que no, la senyora Esteban. No hem tingut centres de 
formació privats? (Veus de fons.) No? Bé, ho pregunto. 
Controlats, però privats. Bé, vaja, era un model. Però 
crec, això, que la qüestió amb la Llei de l’FP podia ser, 
doncs, en aquest sentit, en aquest vincle, important.

El senyor Bosch deia que ell, com a cambra..., no ha 
estat participada. S’ha fet aquí l’esment, doncs, que 
els que són reconeguts, diríem, institucionalment, no?, 
són els que han participat més i són els que es con-
gratulen d’aquest consens –que nosaltres en molts as-
pectes també–, però comparteixen, diríem, aquest 
copagament i aquest fet de donar molt accés a la inter-
mediació privada.

Jo crec que un sistema d’ocupació..., que estem esta-
blint, està molt influït per totes les, diríem, altres lleis 
que també hi han, si l’objectiu que compartim és tro-
bar feina i trobar-ne de qualitat. Jo tinc la gran opor-
tunitat avui de demanar-los –i també li ho he demanat 
anteriorment a la compareixent de Fepime–: no creuen 
que s’hauria de retirar aquesta llei de reforma laboral, 
que està fent que hi hagi 5,4 milions d’hores extres a 
Espanya, quan podrien ser 135.000 llocs de treball, 
diríem, fixos i amb ple horari? No veuen o no entenen 
o comparteixen, no ho sé, que s’està creant treball a 
temps parcial i precari, que això farà impossible tenir, 
diríem, un nivell de competitivitat en el món, amb el 
qual la Llei del SOC pot col·laborar formant les per-
sones..., però que no podrà fer-ho, ni els seus treba-
lladors, ni les seves empreses seran competitives, en 
un món global, com expressava el senyor Garrofé? No 
comparteixen que, si s’han destruït 1 milió de llocs de 
treball més o menys sòlids, per obtenir-ne 1 milió gai-
rebé de nous, però en precari, estem perjudicant, en 
aquest cas, l’economia productiva catalana?

Per tant, aquest model de precarietat, de baixos sala-
ris i d’escassa protecció a les persones –i, a més, se’ls 
vol fer un copagament–, creuen que amb una llei del 
SOC..., que, ja ho deia molt bé la senyora Aguilar, no 
crearà ocupació; però és que no podrà crear res, 
no podrà ajudar en res, si seguim amb aquest model 
laboral i de competitivitat.

I jo els tinc aquí, tinc una gran ocasió. No pertanyo 
normalment a aquesta comissió; per tant, m’hi es plaio 
més. No sé si els incomoda, em sap greu, però crec 
que els ho haig de preguntar i que, en aquest sentit, 
tots plegats hauríem de reflexionar. I el que no vol-
dríem, en tot cas, és fer un nou sistema on passés com 
està passant –o s’intenta passar...– en salut i en ense-
nyament, en què, en moltes comunitats, s’està privatit-
zant, diríem, absolutament tot. I jo, creguin-me, crec 
molt en la col·laboració pública i en la col·laboració pri-
vada, però crec que els drets fonamentals també, dirí-
em, han de prevaldre sobre totes les coses.

Res més. Gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Inés 
Arrimadas, en representació de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los cua-
tro comparecientes de hoy. Iré directamente a las pre-
guntas, porque tenemos muy poco tiempo de interven-
ción.

Ya se ha comentado antes que se están tramitando de 
manera paralela dos leyes fundamentales, como son la 
de formación profesional y la del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, la del sistema de empleo. Ya el CTESC en 
su informe ya dejaba claro que uno de los problemas 
que podía haber es que no se llevara a cabo una co-
rrecta coordinación, y que en este cambio normativo, 
pues, hubiera algunas funciones o algunos servicios 
que no se supiera bien bien a qué administración pú-
blica o a qué entidad corresponderían.

Me gustaría si pudieran profundizar un poco más en 
este sentido y si ustedes ven que algunos de los cam-
bios que ustedes están proponiendo sobre la Ley del 
SOC pueden influir en la Ley de formación profesio-
nal; es decir, si incorporamos algunos cambios aquí, 
de manera paralela, deberíamos ser coherentes en La 
ley de formación profesional. Quizás esto sea un poco 
más extenso de debatir, pero, en todo caso, nos gusta-
ría saber su opinión, aunque sea por escrito, en poste-
riores días.

El segundo de los temas que a nosotros nos impor-
ta mucho, desde Ciudadanos, son los servicios a las 
empresas. Pensamos que tradicionalmente el SOC ha 
tenido un déficit, y es que no ha contemplado a las em-
presas como un usuario más del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, y hay múltiples encuestas y estudios, pues, 
que dicen que las empresas, sobre todo, las pequeñas 
y medianas empresas, no han visto nunca en el Servei 
d’Ocupació de Catalunya un servicio.

Ahora, se está viendo en otras comunidades autóno-
mas, y en otros servicios públicos de empleo de otros 
países, que, muchas veces, para lo que sirven los ser-
vicios públicos es para hacer ver a las empresas que 
tienen una necesidad de contratar a alguien que ellos 
mismos ni siquiera han detectado –por poner un ejem-
plo, ¿no?, y por dónde van las cuestiones. ¿Qué les pa-
rece el tema de los servicios a las empresas? ¿Cómo 
podríamos mejorarlo? ¿Ven ustedes deficiencias en 
el sistema de formación profesional? Es evidente que 
en esto también influirá el desarrollo reglamentario, 
pero, a nivel de legislación, cómo lo consideran uste-
des, y si tienen alguna otra referencia de otra región, 
de otra comunidad autónoma, de otro país que pueda 
ser de interés.

La cuarta de mis preguntas es también muy impor-
tante: es el sistema de avaluación. Nosotros estamos 
totalmente de acuerdo en que, para mejorar la eficien-
cia y la eficacia del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
se tiene que contar con muchos agentes, con agentes 
de diferente naturaleza que tienen una experiencia, 
tienen un conocimiento y un bagaje en la inserción y 

en la mejora de la empleabilidad de las personas. Pero 
también pensamos que debe haber un correcto siste-
ma de evaluación del trabajo de estas entidades, que 
ahora no está el señor Amorós, pero hacía como una 
especie de disyuntiva entre solo un sistema de evalua-
ción o también acompañamiento. Yo creo que es que 
se puede evaluar perfectamente el acompañamiento 
que hagan también las agencias de colocación; me pa-
rece que es un servicio más que se podría pedir, ¿no?

Por tanto, ¿qué sistemas de evaluación tienen ustedes 
en mente o consideran que son los más adecuados pa-
ra controlar el trabajo de esas entidades a las que abri-
mos la participación desde el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, manteniendo la naturaleza pública del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya y la responsabilidad de 
control y coordinación, pero también con ese trabajo?

Después, el comentario del copagament. A mí me ha 
parecido entender..., no sé si ha sido el señor Garrofé 
o el señor Bosch, no sé –perdone–, que, primero, ha-
blaba de copagament –de copago–, pero después hacía 
una referencia a aquellas personas que dejaban las ac-
tividades, que dejaban, por ejemplo, la formación, que 
no acababan aquellas actuaciones con las que se ha-
bían comprometido. A mí no me parece exactamente 
lo mismo; a mí me parece que, por una parte, ustedes 
abrían la puerta a un sistema de copago, por una tasa, 
como decía el señor Bosch, y otra es un sistema de 
penalizaciones de los usuarios. A mí me parece algo 
totalmente diferente, y si pudieran ustedes concretar 
o desarrollar un poco más ambas ideas, se lo agrade-
cería.

Muchas gracias, señor presidente.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Mar-
ta Pascal, en representació de Convergència i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. I gràcies als quatre 
compareixents per les intervencions, esperant que, 
evidentment, com hem fet amb els altres comparei-
xents, doncs, ens puguin fer arribar aquestes aporta-
cions que, de ben segur, ens ajuden a millorar el text.

Intervindre al final té que, a vegades, acabes repetint; 
per tant, ja em disculparan, però no voldria deixar de 
preguntar o de fer les consideracions que més o menys 
m’havia preparat en base a les seves intervencions. 
Vostès parlaven de la Llei de la formació professional 
i d’aquesta llei, concretament, i la meva pregunta era: 
com avancem en aquest relligament?, i entenent que 
molts altres grups han fet aquesta aportació.

Deien vostès, també, especialment les dues primeres 
intervencions..., respecte al consens, no? Jo estic molt 
d’acord amb aquest fet, no?, amb el fet que aquesta si-
gui una llei de consens; jo gairebé m’atreviria a dir 
que fos una llei de país, perquè realment, al final, el te-
ma de l’ocupació, el tema de l’atur és un tema, doncs, 
que afecta el dia a dia dels nostres ciutadans. I, per 
tant, mentre vostès parlaven m’han fet pensar molt en 
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la Llei d’educació de Catalunya, que ja ve d’una mica 
enrere, però que també va tenir aquesta voluntat de ser 
llei de país. Jo no sé si consideren, doncs, que aquest 
és un bon enfocament.

I, després, tres preguntes molt concretes, una per als 
quatre i dues de més concretes a la senyora Esteban. 
A mi també m’ha quedat el dubte de la concertació 
territorial, tal com han preguntat la senyora Massana i 
el senyor Amorós.

El senyor Garrofé..., vostè deia, diu: «No es valoritzen 
prou els agents», m’ha semblat entendre a l’inici de la 
intervenció. No sé si pot afinar una mica més en aquest 
sentit, o com avancem o com millorem aquest aspecte 
per, realment, donar valor a tots els pilars del sistema.

I una pregunta per als quatre respecte a l’avaluació, 
que, de fet, la diputada Arrimadas s’hi referia, però en 
una intervenció a l’inici d’aquesta sessió, doncs, hi ha 
hagut un compareixent que hi ha fet molt de referèn-
cia; vostès, concretament, no n’hi han fet, i els volia 
preguntar si consideren que l’avaluació que preveu la 
llei és un bon model, des de la perspectiva del reti-
ment de comptes i des de la perspectiva d’analitzar el 
sistema des de dins i cap enfora, o si creuen, doncs, 
que ha de millorar.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, els compareixents, per espai mà-
xim de cinc minuts, tenen la paraula per contestar les 
preguntes que els han fet els diputats. Senyora Lour-
des Esteban.

Lourdes Esteban Paredes

Bé, en primer lloc, recordar que l’article 13 de la llei 
diu que...: «Acompanyar les empreses i, en particular, 
les pimes, amb instruments de suport específic per 
millorar la seva capacitat de generar ocupació i la seva 
competitivitat, dins de l’àmbit competencial d’aquesta 
llei», així que la llei ja dóna un paper amb els serveis 
a les empreses.

Respecte a l’altra qüestió que se’ns ha demanat, els lle-
giré les aportacions que nosaltres els farem arribar, 
però que sí que van en la línia que aquestes dues lleis 
vagin més coordinades.

Pel que fa a la Llei de formació i qualificació profes-
sional, i amb el benentès que aquestes dues lleis inter-
seccionen amb el que és la diagnosi, nosaltres el que 
proposarem és que l’article 27 de l’altra llei, que és 
l’informe de prospecció de necessitats de formació i 
qualificació professional..., el que proposarem, concre-
tament, serà: «L’informe, que tindrà en consideració 
els treballs realitzats per l’Observatori del Mercat del 
Treball i la resta d’instruments prospectius de la Gene-
ralitat de Catalunya, i integrarà les estratègies territo-
rials que s’elaborin en el marc de la concertació terri-
torial, conclourà una visió global, sectorial i territorial 
de les necessitats de qualificació del mercat de treball 
a curt, mitjà i llarg termini, que serveixi d’element in-
formador per a la planificació dels serveis del sistema 

de formació i qualificació professional de Catalunya i 
del sistema d’ocupació de Catalunya.» És a dir, és obvi 
que els elements de prospecció han de ser únics.

D’altra banda, pel que fa a les diferències entre els con-
sells territorials i les estratègies territorials i el consell 
de participació, precisament, hi han dos àmbits: una 
cosa és la participació a nivell del territori i l’altra és 
la concertació. Nosaltres el que proposem és que, en 
els àmbits de participació de La llei del sistema d’ocu-
pació, també participin al que seria el desplegament 
territorial de l’altre àmbit de participació de la llei de 
formació, que és el Consell de Formació i Qualificació 
Professional. Com que són termes que són una mica 
complexos, i entenent que nosaltres, perquè hem estat, 
doncs, participant molt d’això..., també els ho llegiré. 
(Pausa.) Ara, m’he perdut. On estic? Ah, sí. Afegiríem 
un nou apartat h en els consells de participació, que 
diria: «També han de formar part dels consells de par-
ticipació els representants del Consell de Formació i 
Qualificació Professional.»

Dit això, les estratègies territorials són el resultat de 
la concertació al territori; per tant, és molt fàcil –i tal 
com està definida la llei– que els consells de participa-
ció tinguin un àmbit territorial, que ja està determinat, 
i les estratègies territorials tinguin un altre àmbit ter-
ritorial, perquè el nostre territori és molt diferent, i és 
obvi que, això, no tenen per què coincidir els àmbits 
territorials. I, de fet, això la llei ja ho preveu. La llei el 
que diu és que als consells territorials es coneixeran, 
eh? –en el si d’aquests consells–, totes les estratègies 
territorials que tinguin lloc en els seus àmbits territo-
rials. I, per posar un exemple, doncs, si..., en el Vallès 
Occidental és possible que hi hagués més d’una estra-
tègia territorial, per la qual cosa el consell territorial, 
si fos el cas, del Vallès Occidental coneixeria les dues 
o tres estratègies territorials que tinguessin lloc al seu 
territori. Si no he estat capaç d’explicar-me millor, a 
través de les propostes..., crec que allà els quedarà ab-
solutament clar.

Per una altra banda, algunes preguntes més concretes. 
El fet dels serveis: si els serveis són més eficients do-
nant-los, com qui diu, tots a través de les mateixes en-
titats o de forma individual. Depèn del col·lectiu. Nos-
altres pensem que hi hauran col·lectius en què, per la 
seva pròpia naturalesa, serà molt més important que 
hi hagi una entitat que, com qui diu, tingui..., aquella 
persona li faci un seguiment en un període de temps 
que s’establirà, precisament, en funció de les necessi-
tats del col·lectiu, i que hi hauran altres col·lectius que 
podran, a partir d’una bona informació i orientació, 
anar a serveis determinats. Llavors, nosaltres pensem 
que això anirà lligat a les necessitats de cada col·lectiu.

I, una mica, el mateix, la mateixa resposta aniria per 
al que se’ns ha demanat respecte de la inserció: si hau-
ria de ser una inserció acompanyada o una inserció... 
Benvinguda qualsevol inserció professional, però, en 
tot cas, seran les característiques del col·lectiu les que 
ens diran quins són els serveis que més s’adeqüen a 
les seves necessitats. I, amb això, recuperar una idea. 
Nosaltres hem dit sovint, en el tràmit de les dues lleis, 
en el procés d’elaboració, que nosaltres consideràvem 
que les persones havien d’estar en el centre del siste-
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ma, però que el sistema les hauria de dirigir al mercat 
del treball, i que una cosa, evidentment, no treu l’altra.

Se’ns ha demanat també –i ja vaig acabant– pels paï-
sos de referència, eh? Molt honestament, no hi ha cap 
país que tingui ni un sistema de formació i qualifica-
ció, ni un sistema d’ocupació que sigui l’ideal. Òbvia-
ment, hi han països que han avançat i tenen fórmules 
efectives i en diferents àmbits; tindríem Holanda, tin-
dríem el Regne Unit, tindríem França. No existeix cap 
país en què nosaltres ens poguéssim «emmillorar»..., 
«emmillarar»..., oi! (rialles), això, i fer una còpia del 
model. El nostre model és com és, i és fruit també 
d’un històric. Llavors, el millor que podem fer és veu-
re bones pràctiques arreu i mirar aquelles que, real-
ment, les podríem incorporar, amb el benentès i amb 
el coneixement del nostre sistema.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Yésika Aguilar.

Yésika Aguilar Granados

Moltes gràcies. Intentaré contestar en la mesura que 
pugui, perquè s’han fet referències a moltes qüestions. 
Igualment, ens posem a la seva disposició per a qual-
sevol aclariment o fer arribar qualsevol document al 
respecte.

Amb relació a la Llei de formació professional i siste-
ma, a veure, jo vaig fer una relació; vaig agafar-me la 
Llei del SOC, que potser és una de les que hi he par-
ticipat –he participat en les dues, però en la Llei del 
SOC, que és la que avui ens ocupa–..., i com diferents 
articles fan referència a aspectes que es troben en vin-
culació o correlació amb la llei de formació. En l’arti-
cle 16.b de la llei del sistema parla de la qualificació 
professional, la formació professional per a l’ocupa-
ció i l’acreditació de competències. L’article 24.s i 27.t 
estableixen que correspon a la direcció del SOC expe-
dir les certificacions acreditatives de les competències 
professionals. I, en aquest sentit, la mateixa Llei del 
sistema de formació i qualificació professional també 
atribueix aquesta funció a l’institut de formació.

L’article 31.3, lletra d, de la Llei del SOC, parla que 
els consells territorials hauran d’«elevar propostes als 
òrgans rectors del sistema de formació i qualificació 
professional de Catalunya, amb relació a la planifica-
ció estratègica i la coordinació i l’avaluació de la for-
mació professional en aquell territori». La disposició 
final primera també dóna un termini de sis mesos, 
precisament, per, entre altres aspectes, desenvolupar 
la coordinació del sistema de formació i qualificació 
professional. O, per exemple, hi ha l’article 16.4 de la 
Llei del sistema de formació professional, que esta-
bleix que..., la Llei del sistema de formació i qualifi-
cació estableix que l’institut ha d’informar el Consell 
de Direcció del SOC i els consells territorials de les 
ac tuacions del sistema de formació professional. Per 
tant, observem que una i altra llei es criden l’una a l’al-
tra; per tant, és evident que ha d’haver-hi la connexió, 
precisament, en aquells punts en què es criden i de què 
ambdues lleis, doncs, es fan partícips l’una de l’altra.

Un altre tema que s’ha comentat: el dret subjectiu a 
l’ocupabilitat i els diferents serveis ocupacionals que 
s’han d’oferir, precisament, per aconseguir aquest dret 
objectiu. Però nosaltres sempre hem dit que l’ocupabi-
litat de les persones avui en dia és el que ha de constar 
en un pilar bàsic. Les empreses, igual que la... El tre-
ball, igual que les empreses, desapareix. Aquesta crisi 
ha fet que moltes empreses hagin..., han hagut de tan-
car; han hagut de veure, per necessitat..., fer expedi-
ents de regulació d’ocupació no desitjats. Per tant, allò 
que és important i que hem de protegir de la persona 
és la capacitat de poder trobar feina; per tant, aquesta 
ocupabilitat... –de poder trobar feina ja sigui actual o 
en un futur, quan canviïn les necessitats i les condi-
cions del mercat de treball.

Amb relació a les agències de col·locació i amb refe-
rència al que ha comentat el senyor Luna, evident-
ment, ha d’haver-hi una col·laboració i cooperació. És 
que, per nosaltres, no exclou... La participació de les 
agències de col·locació o qualsevol entitat privada no 
exclou que aquest servei també sigui desenvolupat per 
l’àmbit públic. És el que hem dit i hem volgut defensar 
durant tota la nostra compareixença. S’han d’aprofitar 
les sinergies, s’han d’aprofitar els recursos de què ac-
tualment disposem, i més tenint en compte els que te-
nim, que, realment, nosaltres sempre hem dit que els 
recursos són escassos, i, per tant, hem d’aprofitar tot el 
nostre abast d’instruments que tenim, per tal de donar 
serveis a les empreses i donar serveis a les persones.

Què més? El tema de... Aquí crec que, també, un altre 
tema, i sobretot el que s’està fent..., a vegades escoltem 
en diferents àmbits de debat, és el tema o la por de 
la privatització, l’externalització. Jo crec que aquí no 
hem de tenir aquesta por; crec que a la llei queda bas-
tant clar que parlem d’un servei públic. Però, clar, hem 
de tenir també clara i hem de desenvolupar la idea que 
hi participen –i així també el sistema vol que hi parti-
cipin– les entitats de l’àmbit privat, de naturalesa pri-
vada. Per tant, crec que hem de treure una mica aques-
ta por que tenim a la participació d’allò privat. Crec 
que, com hem dit, som..., crec que hem de treballar 
plegats, hem d’anar en una mateixa línia, i, per tant, 
treballar tots amb aquesta idea de sumar esforços.

Què més? El tema de sistema d’avaluació. Evidentment, 
ha de ser un sistema que ens permeti veure que les 
polítiques funcionen; funcionen..., per les quals..., els 
serveis i els programes funcionen per a allò per al qual 
han estat creats o han estat configurats, que no deixa 
de ser ajudar les persones a trobar feina, a inserir-se 
en el mercat de treball, a millorar la seva projecció 
professional, i també la necessitat de les empreses, 
doncs, de poder assolir, bé, la màxima competitivitat 
en els mercats mitjançant els seus recursos humans, 
perquè allò important per a les empreses són els recur-
sos humans, i, per tant, les persones que les integren. 
Per tant, crec que en aquest punt també és on s’ha de 
treballar, i s’han de potenciar els diferents serveis ocu-
pacionals, precisament, en aquesta línia.

El tema, per exemple, de la concertació territorial, la 
participació de més... Creiem que la concertació terri-
torial diu, com a mínim, qui ha de participar, que són 
els ajuntaments –de l’estratègia– i les entitats de... i, 
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bé, els agents econòmics i socials, però no exclou la 
participació d’altres entitats en el territori.

Una mica són aquestes quatre línies, que volia dir, que 
és una mica potenciar les sinergies, els instruments 
que tenim; potenciar també els diferents serveis ocu-
pacionals, i una mica, doncs, bé, anar treballant en 
aquesta línia.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor David Garrofé.

David Garrofé

Bé, intentarem contestar no totes –no tindria ni 
temps–, però sí una part de les preguntes que ens han 
formulat.

En primer lloc, el senyor Amorós preguntava com po-
díem introduir més aquest 85 per cent d’operadors o 
d’agents intermediaris. Bé, no és que sigui fàcil, però 
a mi m’agradaria veure en el preàmbul... Abans parla-
va que érem a l’era del mercat global de treball; és a 
dir, hi ha una sèrie de condicionants i d’altres opera-
dors, diguem-ne..., hi ha molts condicionants que es-
tan en aquest sistema, perquè, al final, és un sistema, 
com deia, complex, adaptatiu, que s’autoregula sol, i 
cal que l’Administració..., és no posar-hi massa traves 
i deixar que les coses flueixin d’una forma adequada.

En aquest sistema, ho repeteixo, aquest 85 per cent 
d’operadors que hi han, si bé estan mencionats molt 
genèrics en el redactat, jo voldria que fossin més ex-
plícits, perquè prenguéssim consciència de la impor-
tància que tenen, i via convenis, que això entenc que 
ja serà desenvolupat més endavant i que ja hi haurà 
oportunitat de fer-ho –la llei ho preveu–..., però com 
més els reconeixem, més els posem dintre el sistema 
per poder aprofitar tot el bo que ens poden aportar.

Quant a països de referència, que ens demanaven, jo 
crec que n’hi ha molts a Europa, de països de referèn-
cia, i, probablement, no d’una forma integral, sinó que 
cada un té molt bones pràctiques..., que hauríem de 
fer un disseny, diguem-ne..., després d’un gran estudi, 
aprofitar les millors pràctiques de cada un dels països. 
Per tant, em seria difícil posar el focus en un sol país.

Senyora Capdevila, jo crec que vam viure una bona 
experiència al Vallès Occidental. Malauradament va 
acabar, fruit també d’aquests canvis i incerteses polí-
tics, periòdics, que anem vivint.

Jo crec que la llei preveu possibilitat perquè aquelles 
coses positives als territoris passin. Per tant, des d’a-
quest punt de vista, jo la valoro positivament, però no 
n’hi ha prou que la llei ho permeti, hi insisteixo. És 
que, si no arribem als consensos necessaris entre par-
tits polítics i si la societat no prenem una posició única 
que comprometi els representants polítics, no ens en 
sortirem, ni amb aquesta ni amb cap llei.

El finançament és insuficient, sens dubte, eh?, i no 
d’ara, sinó que ja fa molts anys. Dediquem molt poc 
percentatge del producte interior brut en polítiques ac-

tives; és una llàstima. I justament, quan parlàvem del 
copagament –i aquí intentaré contestar, potser, dife-
rents preguntes–..., mirin, jo sé que és molt impopu-
lar; jo sabia que quan diríem això, eh? –amb el senyor 
Bosch hem coincidit–, doncs, no faríem gaires amics, 
però és que em dóna la impressió que anem contra la 
lògica. Si justament tenim recursos escassos, tenim 
entre un 15 i un 20 per cent de gent que ens abandona 
les polítiques públiques que estem pagant entre tots, 
per què no hi ha, diguem-ne, cap estímul per acabar 
aquella política pública? Per què tenim descoordina-
des les polítiques actives amb les passives?

Per tant, tinc dades, diguem-ne, del que ens estan fa-
cilitant les agències d’ocupació amb el treball que ja 
han començat a fer. Clar, hi ha un percentatge força 
important de persones que es presenten a les agències 
per ser gestionades i que et diuen que no volen treba-
llar, que per què els hem trucat, i això ens passa, es-
colteu, això és una realitat.

Per tant, això..., podem fer dues coses: no abordar-ho, i 
no passa re, o abordar-ho i veure com ho resolem. Una 
manera de resoldre-ho –una manera, hi insisteixo, n’hi 
ha d’altres, eh?–, si hi hagués un copagament com... Es-
colteu, tenim sanitat gratuïta, tenim justícia gratuïta, 
una sèrie d’elements que són gratuïts; són serveis uni-
versals i gratuïts. I, escolteu, potser sí que l’OIT diu que 
ha de ser gratuït; jo ja ho dic, que..., vull dir, ja hi som 
conformes que sigui gratuït, però potser podem posar 
alguns elements, en funció de les capacitats econòmi-
ques de cada u, que estimulin, desestimulin... O, per 
què no?, potser un avançament o un aval de l’usuari 
d’aquell programa que se li retorna quan acabi el pro-
grama. És a dir, som capaços de ser innovadors i buscar 
una fórmula dins la llei que generi..., és a dir, que doni 
més eficiència als recursos? Jo crec que valdria la pena, 
com a mínim, no tancar-nos la porta abans d’hora.

Què més? Senyor Luna, la llei ens pot servir per do-
nar eines de flexibilitat en un futur? Jo crec que sí, jo 
crec que és una llei prou flexible. Hi insisteixo, si hi 
ha els consensos, ens donarà el marc perquè les coses 
puguin passar.

Senyora Marsena, la reforma laboral. Jo discrepo –dis-
crepo. Jo penso que ens ha salvat molts llocs de treball. 
(Veus de fons.) Eh? –perdó? (Veus de fons.) Ah, perdoni. 
(Rialles.) Jo crec que és una llei, al nostre entendre, mi-
llorable, però puc entendre que a la conjuntura que hem 
viscut, doncs, és una llei que ha conviscut amb moltes 
pèrdues de llocs de treball. Però, des del punt de vis-
ta empresarial, li puc ben assegurar que la percepció 
dels empresaris és que, gràcies a aquest instrument..., 
una part d’aquest instrument ens ha permès salvar 
molts llocs de treball. Això ens ho podem creure, no 
ens ho podem creure, però justament coincideix amb 
dades estadístiques que ens diuen justament que hi ha 
hagut una gran destrucció. Però el que hauríem de pen-
sar és què hauria passat si aquesta llei no hi hagués si-
gut. Des del punt de vista empresarial, ho tenim clar: hi 
hauria hagut molt més atur, eh? Aquesta és la nostra...

Respecte al tema catàleg de serveis, que ens deia la 
Isabel. Difícil –difícil–, en un minut, de poder fer un 
catàleg, quin faríem avui. Estem a la seva disposició 
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per parlar-ne. Hi ha productes molt interessants, pot-
ser poc coneguts; n’hi podríem afegir molts, segur, i 
més si treballem molt més en cooperació publicopri-
vada. És a dir, incorporem bones iniciatives privades 
que podrien estar en el catàleg en cooperació amb 
l’Administració, eh?

I, per acabar, com donar més valor als agents del sis-
tema, eh?, que ens preguntàveu. Mireu, el sistema ha-
via tingut 4.500 –em sembla que ho dic bé– centres 
homologats, col·laboradors del sistema, que només 
n’hi ha tres-cents. Vol dir que n’hi ha hagut 4.200 que 
han desaparegut pel camí. Jo no sé si anem a donar 
valor o a maltractar els agents i els cooperadors que 
tenim. A mi, el que m’agradaria és: per què no trac-
tem bé els agents del sistema que tenim i no els mal-
tractem periòdicament, com acostuma a passar? Per 
què no presumim...? És a dir, per què no arrenquem 
de la presumpció d’innocència dels que col·laboren 
amb l’Administració, i no de culpabilitat, eh? Per què 
no pensem en models que facilitin cooperació entre 
aquests operadors i aquests agents per crear siner gies i 
polítiques d’atenció al ciutadà molt més integrals?

És a dir, moltes vegades l’orientació te la presta un 
agent, la formació te la presta un altre; fem anar l’atu-
rat amunt i avall i el maltractem. I dic: busquem un 
sistema que integri, que ajudi que aquesta xarxa es co-
negui més, que pugui col·laborar més entre si, i que 
pugui créixer donant servei, servei de qualitat, ben 
avaluat, perquè jo crec que hi ha criteris d’avaluació. 
L’Administració, la Generalitat, té bons criteris d’ava-
luació. Que es poden millorar? Segur, però tenim uns 
bons serveis i un bon sistema d’avaluació. El que pen-
so que cal és reconèixer-ho per part de les administra-
cions i, d’alguna manera, obrar en conseqüència; aju-
dar-los a créixer i prosperar en aquest sentit.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Narcís Bosch.

Narcís Bosch i Andreu

Gràcies. Com que no puc contestar a tot, intentaré 
contestar o donar algunes pinzellades a alguna cosa, i 
restar a la seva disposició per comentar els temes que 
estimin oportuns amb més profunditat.

En el tema de l’avaluació, que s’ha comentat diverses 
vegades sobre el tema, jo penso que s’ha de preveure 
major publicitat. O sigui, el projecte de llei diu que el 
Consell de Direcció del SOC decidirà quina publici-
tat dóna als resultats de l’avaluació. Penso que això no 
està bé; si es fa una avaluació, haurien de ser públics 
els seus resultats. Hi ha d’haver una periodicitat clara 
de cada quant fem la prova d’avaluació, i després s’ha 
de preveure què fem amb una avaluació negativa, qui-
nes... Vol dir que s’han de canviar coses, no?, quan hi 
ha una avaluació negativa, i, per tant, jo penso que ai-
xò és important que quedi clar que anirà per aquí.

Pel que fa a l’article 15, del tema territorial, jo els dema-
naria no ser tan restrictius en la composició d’aquests 

consells territorials. Per què? Doncs, perquè hi ha mol-
tes altres iniciatives que tenen altres..., que es superpo-
sen, i llavors faríem un mosaic que no hi hauria manera 
d’encaixar, no?

Del tema de la relació de les dues lleis, jo penso que se-
ria una peça important fer partícip l’institut, que pre-
veu la Llei de formació i qualificacions professionals, 
de les iniciatives, doncs, en matèria de planificació, 
d’execució de la formació, i, potser, també de l’orien-
tació, que es derivin de les activitats del SOC o del 
servei. Per tant, diguem-ne, fer que aquest lligam que 
està en la Llei de la formació professional, dintre dels 
criteris d’integració, aquesta llei també el reculli per 
establir aquest doble vincle.

I el tema del copagament..., bé, jo no en faria pas un 
casus belli, d’aquest tema, no?, però sí que penso que 
prohibir les coses per llei moltes vegades, doncs, és 
innecessari. I, llavors, les lleis haurien de tenir una 
vocació de més perdurabilitat, i se m’acuden situa-
cions en les quals un copagament no és cap bestiesa i 
no vulnera, realment, els drets a aquesta gratuïtat, que 
jo penso que és per a determinats serveis, i, potser, en 
d’altres es podrien pensar fórmules alternatives.

I re més. Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Agraïm als quatre compareixents les 
seves aportacions a la comissió.

I continuem la sessió amb els següents compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
cinc minuts i es reprèn a tres quarts de dues i vuit minuts.

El vicepresident

Bé, continuem amb les compareixences.

Compareixença
d’una representació del Cercle d’Economia 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01120/10) (decaiguda)

Els compareixents que eren el número 13 de l’ordre 
del dia: compareixença d’una representació del Cercle 
d’Economia, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya..., ha decaigut per dificultats a comparèixer.

Compareixença
d’una representació de l’Associació 
Espanyola de Direcció i Desenvolupament 
de Persones (Aedipe) amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01116/10)

Bé, ens acompanyen el senyor Ricard Alfaro Puig, re-
presentant d’Aedipe a Catalunya, president de l’Asso-
ciació Catalana de Direcció de Recursos Humans i di-
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rector d’Operacions i Recursos Humans a Asepeyo; 
el senyor Marc Bonavia, president de l’Associació de 
Joves Empresaris de Catalunya; el senyor Justo Mar-
co Fernández, representant de Formació de l’Associa-
ció Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, i Pe-
re Forja Visa, vicepresident de la Comissió Gestora 
d’Unió Sindical Obrera de Catalunya. Tenen deu mi-
nuts cadascun; ja els aniré donant la paraula per fer la 
seva intervenció.

En primer lloc, el senyor Ricard Alfaro. Té la paraula.

Ricard Alfaro Puig (representant d’Aedipe 
a Catalunya, president de l’Associació Catalana 
de Direcció de Recursos Humans i director 
d’Operacions i Recursos Humans a Asepeyo)

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies. En primer 
lloc, en nom de l’Associació Catalana de Direcció de 
Recursos Humans, voldríem agrair-vos l’oportunitat 
de comparèixer una vegada més en aquesta comissió, 
i, sobretot, per un tema tan i tan important i que tanta 
afectació té al sistema d’aquest país.

En nom d’Aedipe a Catalunya o de l’associació, que, 
precisament, aquest any complim cinquanta anys...; 
per tant, jo crec que és un moment històric per a nos-
altres, perquè els prop de mil directors i responsables 
de recursos humans de les empreses que representem 
i que estan a l’associació, doncs, tinguin veu a l’hora 
d’afrontar propostes normatives que tenen tanta afec-
tació com aquesta, no?

En primer lloc, aquest tema, realment, és un tema 
molt important, una mica dins del que són les preocu-
pacions dels directius de recursos humans. Nosaltres, 
fonamentalment, ens ocupem de la gent que té feina, 
no?, però sí que és veritat que una de les nostres funci-
ons principals és el reclutament i la selecció a les em-
preses, i, per tant, copsem molt de primera mà quines 
són les problemàtiques i quins són els problemes i les 
inquietuds que ens trobem.

De veritat que aquest tema preocupa un 58,7 per cent; 
és la primera font de preocupació en aquest país, se-
gons l’última enquesta. I, per nosaltres, a les empreses 
és un element importantíssim, perquè, en funció dels 
resultats de les propostes normatives, com aquestes, 
doncs, ens trobarem una mica, i si em permeten l’ex-
pressió, la matèria primera que nosaltres treballarem 
en els processos de selecció a les nostres empreses, no?

La veritat és que és un moment important també per-
què, una mica, nosaltres hem parlat molt sovint als 
nostres òrgans de govern i consultius sobre l’anterior 
proposta normativa, la llei del 2002, que és una llei 
que nosaltres, com a col·lectiu, trobàvem profunda-
ment desfasada, bàsicament perquè es va promulgar 
en un moment històric molt diferent. Recordem que 
l’any 2002 la taxa d’atur que teníem en aquest país era 
del 6,5 per cent, eh? Ara estem gairebé al 20 per cent; 
per tant, la problemàtica era absolutament –absoluta-
ment– diferent.

I, a més a més, veiem amb satisfacció com es consa-
gren temes que també havíem nosaltres traslladat, a 
través dels nostres òrgans consultius, a la secretaria 

general i a la conselleria d’Empresa i Ocupació, com 
és el dret subjectiu a l’ocupació i tot el tema de la car-
tera de serveis del servei català d’ocupació o del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya.

La veritat és que, per tant, una proposta normativa que 
afecta aquest teòric 20 per cent de la població en edat 
de treballar..., i, per tant, ha de complir les expectati-
ves d’una sèrie d’usuaris del sistema.

En termes generals, la proposta normativa –després, 
intentarem aprofundir una mica més en aspectes més 
pràctics– ens sembla un pla, potser..., que està en un 
pla una mica massa teòric des del punt de vista dels 
operadors que som de les relacions laborals i que in-
tentem buscar o trobar en aquesta mena de propos-
tes, doncs, actuacions que derivin, fonamentalment, 
en una millora de l’ocupabilitat de les persones, i, per 
tant, accions que incideixen directament –o incideixin 
directament– que les persones puguin trobar feina al 
més aviat possible.

Crec –o creiem– que aquesta llei ataca d’una mane-
ra massa, diguem-ne, aprofundida el que és el marc 
d’ordenació i de governança del sistema, però proba-
blement es queda una mica curta en alguns aspectes 
més pràctics, eh?, que tenen a veure amb la vinculació 
entre la formació ocupacional –la formació professio-
nal ocupacional–, la cartera de serveis del SOC per a 
usuaris i empreses, i la proposta de valor, fonamental-
ment, de cara a les empreses, que és, com poden en-
tendre, pel nostre tarannà d’associació professional, al 
que realment ens referirem a continuació.

Des d’un punt de vista, diguem-ne, de com veiem al-
gunes propostes de valor que podríem donar respec-
te de la proposta del projecte que tenim entre mans, 
com a associació professional de direcció de recur-
sos humans entenem que potser no ens pertoca afe-
gir propostes que tenen a veure amb aquesta àmplia 
regulació en matèria de governança, però sí que cre-
iem que podem entrar més en un pla pràctic i que no 
deriva més que de la nostra responsabilitat en el dia 
a dia amb les empreses, amb els problemes i les pro-
blemàtiques que ens pertoca afrontar com a operadors 
privilegiats de les relacions laborals d’aquest país, no?

En aquest sentit, jo voldria fer una proposta amb tres 
pilars, fonamentalment: el pilar de la formació profes-
sional ocupacional com a eix vertebrador del sistema 
–i com el veiem nosaltres–; la problemàtica de les em-
preses –digues-li empreses, direccions de recursos hu-
mans o direccions d’empreses– com a clients del sis-
tema, més que com a usuaris del sistema, i un efecte 
que ens trobem en el dia a dia i que tinc el mandat 
de traspassar-vos-el, que és el tema de la millora de 
la comunicació del sistema i del servei i de la cartera 
de serveis en general cap a les direccions de les em-
preses, no? Vull dir, aquesta mancança, una mica, de 
coneixement del que estan fent el sistema i el servei, 
eh?, i que pugui traspassar..., no només als usuaris, 
persones físiques, doncs, que, malauradament, tenen 
la necessitat de trobar feina, sinó a aquelles empreses 
que són els operadors que han de buscar aquesta gent 
i que han de trobar aquest talent per fer créixer la seva 
competitivitat, no?
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Quant a la formació professional ocupacional, un 
dels principis rectors del projecte diu que «les políti-
ques d’ocupació impulsades des del sistema d’ocupa-
ció de Catalunya han d’orientar-se al progrés profes-
sional de les persones i han de garantir l’adequació 
dels itineraris d’inserció i qualificació professional a 
les seves característiques i necessitats, tot orientant-se 
a les necessitats del mercat de treball». I diu el capí-
tol II, a l’article 16.b, que «la qualificació professio-
nal contempla els serveis i els programes de formació 
professional per a l’ocupació i els d’acreditació de les 
competències. La formació professional per a l’ocupa-
ció és el conjunt d’accions formatives que permeten a 
les persones adquirir coneixements i competències al 
llarg de la vida professional.» Això, que realment, des 
d’un pla teòric, ens sembla prou adient..., nosaltres tro-
bem a faltar, probablement, que aquesta formació pro-
fessional en el dia a dia de l’execució dels plans i de la 
cartera de serveis tant del sistema com del servei for-
mi part una mica més d’un ens sistèmic o d’un sistema 
que integri les necessitats de qualificació professional 
de persones aturades, per una banda, amb les empre-
ses i les necessitats de recerca de talent –de la seva ne-
cessitat de recerca de talent–, per una altra, no?

I això significa treballar, potser, una cosa que hem tro-
bat a faltar: treballar en un pla de curt termini, de la 
realitat que tenim avui en dia, i, per tant, on estan els 
nínxols d’ocupació d’aquest país en aquests moments, 
eh? –avui surt a un diari, a l’Expansión, a la pàgina 4, 
de Catalunya, un ventall i un llistat bastant aprofundit 
dels sectors que en aquest país, que a Catalunya han 
generat ocupació l’any 2014. Però, tanmateix, a banda 
d’això, el que necessitem és generar nínxols de mercat 
de futur, i, per tant, adaptar la formació ocupacional 
professional no només als nínxols de mercat que te-
nim en aquests moments, i, per tant, a les necessitats 
que tenim en aquests moments a les nostres empre-
ses, sinó també començar a repensar..., perquè a tot 
aquest jovent que tenim entre els setze i els vint-i-qua-
tre anys, que, recordem-ho, estan en un 46 per cent de 
taxa d’atur, podem oferir-los a través d’aquesta forma-
ció professional ocupacional oportunitats perquè pu-
guin recol·locar-se i puguin trobar oportunitats profes-
sionals a dins de les empreses, no?

Per tant, trobem que la referència que es fa a la forma-
ció professional ocupacional, més enllà d’un abordat-
ge correcte des d’un punt de vista teòric..., entenem 
que manca una mica integrar-la d’una manera més sis-
tèmica en el que són els nínxols de mercat actuals i, 
també, cap on va el teixit empresarial d’aquest país, 
i, per tant, que l’apartat també d’estudis i investigació 
que té el sistema vagi també en la línia de dotar de 
possibilitats..., perquè la formació professional ocu-
pacional, hi insisteixo, es vagi adaptant a aquest fu-
tur més o menys llunyà, eh?, que serà, probablement, i 
això ho estem entenent nosaltres, molt canviant i molt 
divers del que tenim en aquests moments.

Les empreses com a clients del sistema. Jo crec que el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el sistema en si hau-
rien de concebre els usuaris i empreses com a clients 
de la seva funció, fonamentalment, d’intermediació 
professional.

El vicepresident

Senyor Alfaro, han passat els deu minuts. Vagi acabant.

Ricard Alfaro Puig

Acabo ràpid. Només dir-vos que, en aquest sentit, la 
referència a les empreses com a clients del sistema 
passa bastant desapercebuda en el text legal i en la 
proposta. I aquí sí que, realment, creiem que, dins del 
que són els principis rectors, més enllà o a més a més, 
evidentment, de les necessitats dels usuaris que des-
graciadament no tenen ocupació efectiva en aquests 
moments, també s’hi han de reflectir les empreses 
com a clients del sistema.

I, finalment, i ja acabo, la millora de la comunicació 
del sistema. La pregunta és: per què tenim un siste-
ma prou desenvolupat i unes propostes que van més 
enllà...? Tenim una pàgina web del SOC; diguem-ne, 
no és excel·lent, però és molt bona des d’un punt de 
vista de la recerca activa de feina, i la pregunta seria: 
per què les empreses no fan més ús d’aquest sistema, 
que, a més a més, és gratuït? Per tant, és com una pa-
radoxa, i les empreses acaben anant a sistemes d’inter-
mediació, diguem-ne, que no són gratuïts, i quan te-
nen aquest. Jo crec, o creiem nosaltres, i ja acabo, que 
una de les finalitats del sistema hauria de ser establir 
un model de comunicació multidireccional. Penseu, 
pensin vostès que aquesta proposta legislativa parla en 
alguns casos d’informació, eh?, però no parla en cap 
moment del text de com comuniquem tot això que es-
tem fent cap als diferents grups d’interès que van al 
voltant del sistema.

Una cosa és informar; informar té un plantejament 
unidireccional. El que necessitem realment a les em-
preses és que el sistema i el servei i el seu director i 
els seus caps es posin el barret, i perdonin l’expressió, 
de venedors, eh?, i li posin molt de màrqueting al te-
ma perquè, realment, avui en dia, si miren vostès avui, 
que jo ho he fet, les ofertes que estan obertes a la pàgi-
na web del servei, realment són prou atractives, però, 
realment, tenen pocs applicants per a les necessitats 
que té aquest país d’ofertes de feina en aquest sentit.

Alguns temes que podríem desenvolupar més en torn 
de rèplica, com, per exemple, que aquestes mateixes 
ofertes no tenen pautes salarials, i, per tant, sembla una 
paradoxa: quan des dels serveis públics es vol poten-
ciar el fet que, salarialment, es comencin a estructu-
rar polítiques que ens permetin una mica tenir llocs de 
treball dignes, doncs, realment, aquestes ofertes estan 
sense pauta salarial, i moltes altres circumstàncies que 
ajudarien, sense cap dubte, a tirar endavant un servei 
d’ocupació més proactiu i, sobretot, com deia, més pro-
per a les necessitats de les empreses d’aquest país, no?

Moltes gràcies, i perdonin l’extensió.

El vicepresident

No, no, moltes gràcies. Nosaltres contents que facin 
totes les explicacions, però tenim un temps per admi-
nistrar, i em sap greu, personalment, haver-lo de tallar.
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Compareixença
de Marc Bonavia, president de l’Associació 
de Joves Empresaris de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01117/10)

Ara, té la paraula el senyor Marc Bonavia, que és el 
president de l’Associació de Joves Empresaris de Ca-
talunya, i ve acompanyat de Jesús Maria Ruiz, que és 
el gerent de l’Associació de Joves Empresaris de Cata-
lunya. Té la paraula.

Marc Bonavia Solé (president de l’Associació 
de Joves Empresaris de Catalunya)

Hola, bon dia a tots. Bé, jo sóc empresari, i, probable-
ment, si el que sóc ho poguéssim clonar, faríem via 
com a país; és a dir, faríem via en el sentit que podrí-
em generar moltes solucions al que intenta resoldre el 
SOC, que és, diguem-ho així, vetllar perquè no s’acabi 
la festa de la prosperitat i perquè ningú en quedi fora, 
d’acord?

Per tant, jo crec que la bondat d’aquesta llei ho serà en 
tant que sigui possible que hi hagin més empresaris i 
que, per tant, més persones puguin no només treure’s 
a si mateixes de les llistes de l’atur, sinó també incor-
porar altres persones a treballar amb elles per poder, 
doncs, bé, fer prosperar el seu projecte i fer prosperar 
les persones que amb elles treballen.

Per tant, jo crec que, allò, la prova del cotó fluix de la 
llei hauria de ser fins a quin punt està realment faci-
litant que persones..., i no per mi, eh?, sinó persones 
com les que, per exemple, podem trobar dins d’una as-
sociació de joves empresaris, tenen la vida més senzi-
lla per poder generar aquests negocis i per poder ocu-
par persones que sàpiguen quins són els seus talents.

Aleshores, bé, aquesta llei és un objectiu europeu que 
la Generalitat fa seu. El problema el tenim molt clar: 
globalització, escassetat de recursos naturals, econo-
mia del coneixement, i tenim també una generació 
massa pre-parada, no?, tenim massa gent parada per 
avançat.

Globalització? Està clar que haurem de competir per 
preu, si no imposem innovació. Escassetat de recur-
sos naturals? La solució també és innovació perquè 
encara ens queda el recurs natural més gran per explo-
tar, que és el talent. Economia del coneixement? Ve a 
dir el mateix. Hem d’anar a assumir com abans..., que 
l’única manera que tindrem de competir és apostar pel 
talent –apostar-hi–, perquè cada persona, sigui o no 
sigui empresària, té talents; tothom té talents, no hi ha 
ningú que no tingui talents.

Aleshores, la Llei del SOC, sense entrar en el detall..., 
i sé que potser no us faig un bon favor, perquè es trac-
taria d’anar punt per punt i veure què, però sí que vol-
dria, si és un instrument, que aquest instrument s’ava-
lués, perquè afavoreix el que diré ara: la idea del SOC 
serà bona si és veritat que, després d’aplicar-la, és més 
senzill que la gent que té feina i la gent que no té feina, 
tothom..., té més capacitat per saber quins són els seus 
talents. I això vol dir incidir en educació –educació 

en, sobretot..., educació en la part, diguéssim, reglada 
i a tot arreu i en el SOC mateix–, a educar en la res-
ponsabilitat

És a dir, cadascú ha de desplegar el seu propi parai-
gua. No existeix ni la Generalitat ni cap multinacio-
nal..., que podrà desplegar un paraigua en què es pu-
gui recollir tota aquesta quantitat enorme de gent que 
no té feina; és impossible, ho hem d’assumir, i ho hem 
d’assumir per dur que sigui. I, per tant, l’únic camí 
que ens pot donar certes garanties és que moltes per-
sones despleguin el seu paraigua individual. D’això 
se’n diu «fer-se autònom», i, si els va bé, necessitaran 
ajuda, i, per tant, a part de ser autònoms, doncs, ocu-
par una persona, i, si els va més bé, n’ocuparan dues, i, 
si els va millor, encara tres, i anar fent. I seran, de cop 
i volta, empresaris.

Només en aquest primer pas..., ja sé que potser no és 
competència d’aquí, de la Generalitat, però en aquest 
primer pas ja tenim totes les barreres i tots els desin-
centius, perquè ens toca pagar abans de generar, i, per 
tant, òbviament, moltíssima gent no pot; no pots te-
nir 250 euros lliures, quan el que buscaves era feina o 
generar-te una feina en funció dels teus talents. Hi ha 
gent que se li dóna bé una cosa; si la desenvolupa, no 
té sentit que abans de generar diners ja estigui pagant 
un impost per aquest diner que encara no ha pogut ge-
nerar. Per tant, si no traiem aquest tipus de barreres, 
malament.

El maridatge, el matching que fa..., el SOC pretén ser 
una agència de maridatge, no?, per dir-ho senzill i fà-
cil, entre la demanda de feina i gent que la pot oferir. 
Bé, de nou el mateix: si la gent que..., i ho especifica 
el projecte de llei, eh?, de fer-ho personalitzat, però, si 
les persones que demanen feina no se les fa passar per 
algun tipus de circuit educatiu en què identifiquin els 
seus talents, ens passarà el que està passant en general 
a tot arreu, que és que –i ho diré amb una metàfora, 
que s’entendrà molt millor– tenim jugadors de bàsquet 
que estan en pistes d’atletisme, tenim judokes que es-
tan en pistes de ping-pong; o sigui, tenim tothom tre-
ballant on no toca, perquè no estan vinculats als seus 
talents.

Per què? Perquè venim d’una educació..., d’un para-
digma, diguéssim, industrial, en què es tractava de 
complir ordres d’un cap, i no d’una educació en l’era 
del coneixement, en què es tracta de, doncs, tu gene-
rar-te constantment el teu propi paraigua. Per tant..., i, 
per generar-te el teu paraigua, òbviament, has de sa-
ber què pots aportar, i, per saber què pots aportar, has 
de saber quins són els teus talents, i, per saber els teus 
talents, l’educació ha d’anar en la línia de fer-te’ls des-
cobrir.

Per tant, aquest matching entre empreses que neces-
siten persones per seguir creixent i persones que ne-
cessiten empreses on desplegar el seu talent..., per fer 
aquest matching cal que hi hagi cadascú..., que l’em-
presa tingui molt clar el seu propòsit i qui el pot servir, 
i que els treballadors o els possibles treballadors tin-
guin molt clar què poden aportar.

Els centres de promoció que hi han al territori, els vi-
vers, tot això està molt bé, però no entrem en la dinà-
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mica que més totxo... És a dir, no ens calen més cen-
tres de promoció empresarial, ens cal entendre més la 
cultura empresarial; és a dir –us faig una altra metà-
fora–, no ens calen més discoteques, ens cal més res-
pectar la música. Ens cal més entendre que els mú-
sics, els que hauran de desplegar aquestes empreses, 
tindran moltes dificultats legislatives, fiscals, labo-
rals, que haurien de buscar-se la manera que no siguin 
tals, perquè el més probable és que, si no..., ens passa-
rà –i estic parlant sempre des del punt de vista de jo-
ves empresaris– que molts joves que volen muntar una 
empresa no ho faran aquí; buscaran pista on els donin 
espai, i els donaran espai, probablement, fora d’aquí, 
al nord d’Europa, per exemple, o a fora de Catalunya, 
anant bé.

Per tant, siguem realistes, i si volem... o sigui, quan l’e-
conomia es desploma, el que cal són generadors d’eco-
nomia, i els generadors d’economia són els empresaris, 
i, per tant, hem de facilitar que aquests empresaris pu-
guin muntar empreses.

En definitiva, en resum, el que vinc a dir és això, que 
aquesta llei tindrà sentit si el resultat de la llei és 
que als empresaris els costa menys muntar empreses 
i defensar-les cada dia, i els treballadors tenen més fa-
cilitat per saber on poden aportar valor i, per tant, on 
encaixa el seu valor, a quina plaça el poden desplegar, 
perquè anem cap a una economia totalment «talentis-
ta», una economia, podríem resumir-ho, del «Jo, SA». 
És a dir, a tots ens tocaran diferents feines a la vida i 
l’única cosa constant seran els teus propis talents.

Re més.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Bonavia.

Compareixença
d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01118/10)

Té la paraula el senyor Justo Marco Fernández, repre-
sentant de Formació de l’Associació Catalana d’Exe-
cutius, Directius i Empresaris, i que ve acompanyat 
d’Álvaro Baena Clapés-Saganyoles i del la senyora 
Cristina Ullastre Zaragoza. Té la paraula.

Justo Marco Fernández (representant de Formació 
de l’Associació Catalana d’Executius, Directius 
i Empresaris)

Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair la possibilitat 
de la compareixença i de la participació d’ACEDE en 
aquesta comissió, tant a la presidència com als mem-
bres de la comissió, i, després, dir que jo és la primera 
vegada que faig una compareixença i estic una mica 
nerviós, no? (L’orador riu.) Parlaré en castellà perquè, 
a més, m’expresso molt millor en castellà, o sigui que...

Pero, bueno, dentro de ACEDE, hay un colectivo de 
centros de formación ocupacional, que es lo que hoy 

queremos aprovechar, dentro del desarrollo del mar-
co..., son las características y la situación en la que nos 
encontramos –esto que se hablaba antes de los tres-
cientos centros que..., bueno, los trescientos centros 
colaboradores que han sobrevivido, de los 4.700 que 
había no hace mucho–..., y cuáles son las característi-
cas, un poco, en las que nos encontramos, ¿no?

Nosotros somos, aproximadamente, unos treinta cen-
tros que estamos distribuidos en toda Cataluña, con 
una experiencia de cerca de treinta años de promedio. 
En principio éramos academias, que hace..., cuando 
nacieron, la mayoría de nuestros asociados nacían co-
mo academias de barrio, de pueblo. Después llegó la 
lluvia de la formación subvencionada y significó una 
adaptación de muchos de nosotros a las nuevas carac-
terísticas que significaba ya no poder ofrecer un servi-
cio privado, que nadie estaba dispuesto a pagar cuan-
do había una sobreoferta de formación subvencionada.

Y, por lo tanto, a lo largo de todos estos años, hemos 
dejado definitivamente una parte de la estructura im-
portante, la que forma nuestra organización..., de ser 
academias a ser centros de formación para la ocupa-
ción, ¿no?, y llegar hasta hoy y, bueno, estar en la si-
tuación en la que estamos, y, sobre todo, integrar ya, 
dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, las 
tres áreas fundamentales que desarrolla la ley: tanto 
la orientación, como la formación ocupacional y con-
tinua, como eje fundamental del servicio, y también la 
inserción –el acompañamiento en la inserción.

Eso, integrado en nuestra actividad, a veces de for-
ma formal, ¿no? –algunas somos..., también hemos 
incorporado a nuestro servicio de formación un ser-
vicio de agencia de colocación–, y otras veces, pues, 
de forma más informal, no reconocida por el mode-
lo, pero sí como una necesidad de calidad del servicio 
que teníamos que dar a nuestros usuarios, y que, por 
lo tanto, nos obligaba a que, en el mismo proceso de 
formación ocupacional que hemos estado impartien-
do estos años, pues..., hagamos un esfuerzo impor-
tante en la selección inicial, en realizar una adecuada 
orientación, y, sobre todo, después, utilizar el esfuer-
zo conjunto, tanto del centro como de los usuarios, en 
la formación que organizábamos para que eso tuviera 
una consecuencia de inserción. Y, bueno, no hay que 
olvidar que nuestra supervivencia como centros..., en 
los elementos de valoración que tiene el SOC con no-
sotros, nuestro porcentaje de inserción es fundamental 
para poder sobrevivir, como hemos dicho antes, ¿no?

Claro, eso, sobre todo, ¿en qué lo hemos construido? 
Lo hemos construido..., estamos hablando de centros 
medianos, con una relación muy directa con las es-
tructuras productivas locales. Y, por lo tanto, lo que 
podemos aportar ahora, en estos momentos, es, pri-
mero, una experiencia dilatada de todos estos años 
en la gestión y en el funcionamiento de la formación 
ocupacional, y, después, necesariamente, una rela-
ción muy directa con estructuras, con pequeñas y me-
dianas empresas –con las grandes empresas a veces 
es más complicado trabajar desde nuestros ámbitos–, 
en la relación directa para hacer eficientes las políticas 
activas de ocupación, ¿no?
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En estos últimos años –yo creo que hay que tener..., 
una cuestión importante–, los centros que hemos so-
brevivido no ha sido de forma..., porque sí; ha sido por-
que hemos hecho un esfuerzo enorme de inversión en 
el desarrollo para lo que hemos considerado muchos, 
que es la aparición de la figura del certificado de pro-
fesionalidad, como un elemento necesario para conse-
guir que la formación ocupacional tenga una calidad y 
un reconocimiento en el entorno. Pero eso, claro, nos 
ha requerido una inversión importantísima, triplicar 
nuestras instalaciones, y, en estos momentos, estamos 
en una situación de intentar rentabilizar el enorme es-
fuerzo que hemos hecho muchos de nosotros, ¿no?

¿Qué está pasando después de todo esto, ¿no? ¿Qué es 
lo que...? Que sí que es verdad que ha habido un avan-
ce muy significativo en la utilización del certificado 
de profesionalidad. A mí me sorprende que en el re-
dactado de la ley aparezca el certificado de profesio-
nalidad de forma bastante diluida, ¿no? Simplemente 
otorga al SOC la gestión de emisión de los certificados 
de profesionalidad, cuando, en estos momentos, para 
los que trabajamos en el ámbito de la formación profe-
sional ocupacional es el eje central que realmente de-
be garantizar la calidad del sistema, y que..., por los 
usuarios, en estos momentos, está siendo enormemen-
te reconocida la...

Nuestros usuarios de formación, en estos momentos, 
por supuesto, nos reclaman y nos exigen que el esfuer-
zo que hacen formativo tenga una acreditación al final 
y tenga un reconocimiento y esté integrado dentro del 
sistema de formación profesional, y que eso les sirva 
después para convalidar... Y la posibilidad de arrancar 
a usuarios que vienen a veces de un alejamiento ab-
soluto del sistema educativo y que aparecen casi por 
casualidad y porque los manda la OTG a que les ha-
gamos una entrevista de posible orientación para su 
incorporación..., se encuentran con una posibilidad 
enorme de volver a incorporar-se al sistema educativo, 
de obtener titulaciones superiores a través de la utili-
zación del certificado de profesionalidad.

Yo creo que, a la misma vez que los centros hemos he-
cho un esfuerzo enorme para la adaptación a la impar-
tición del certificado de profesionalidad..., yo, si me 
permitís, creo que el SOC no ha estado en un nivel de 
defensa de lo que realmente está significando la utili-
zación de los recursos en formación ocupacional para 
la impartición del certificado de profesionalidad.

Por otro lado, también nos encontramos que hay mu-
cho más prestigio por parte del usuario –por parte del 
alumno–, que por parte del empresario, ¿no? Las em-
presas no acaban de entender bien cuál es la necesidad 
de tener acreditadas las unidades de competencia que 
después se convierten en tareas, y, por lo tanto, real-
mente, las características de nuestro sistema educati-
vo..., de modernización, de actualización de compe-
tencias para que eso se acabe traduciendo, después, en 
un reconocimiento del esfuerzo formativo que hacen 
los... Solo se reconocen aquellos sectores –y yo, que 
trabajo, entre otros, para el sector sociosanitario...– 
cuando la Administración exige a la empresa que los 
trabajadores que van a ocupar tengan esa acreditación; 
si no, en el resto de sectores no veo mucho interés por-

que realmente haya un proceso de acreditación, tal y 
como estructurado.

Por lo que decía, además: esa implantación del certi-
ficado de profesionalidad está siendo rápida en cuanto 
a la adaptación de las estructuras de formación ocu-
pacional, pero lenta en cuanto a un elemento funda-
mental, que es: si el objetivo es hacer crecer las com-
petencias profesionales de la población activa en base 
a corregir los desequilibrios de titulaciones actuales..., 
ya sabéis que en nuestro país tenemos una especie 
de rombo extraño en la distribución de acreditacio-
nes: mucho universitario, mucha falta de cualificación 
por la parte de..., como consecuencia, y, después, po-
cos titulados en formación profesional. La herramien-
ta fundamental y que todos..., es que el certificado de 
profesionalidad consiga cambiar esto, ¿no? Para ello, 
también, el modelo que se propone y que está defini-
do, el de la acreditación de la experiencia por la vía 
del certificado de profesionalidad, eso va lento y no... 
Yo creo que es una de las tareas fundamentales que 
el Servei d’Ocupació de Catalunya debería poner en 
marcha.

Para ello, también, las dificultades con las que nos en-
contramos son: el certificado de profesionalidad re-
quiere un nivel de exigencia de entrada –hay nivel 1, 
nivel 2, nivel 3. La mayor parte de la oferta de forma-
ción ocupacional es de niveles 2 y 3; eso significa que 
solo pueden acceder a formación ocupacional, como 
mínimo, las personas que tengan a partir de la ESO, y, 
por lo tanto, los colectivos fundamentales o en los que 
hay que hacer un mayor nivel de esfuerzo no tienen 
acceso por un nivel de falta de titulación inicial. Y, por 
lo tanto, ahí sí que se debería hacer un esfuerzo im-
portante, sobre todo, en formar en competencias bási-
cas que facilitaran el acceso a los usuarios a las políti-
cas activas de ocupación, y, por lo tanto, cumplir en el 
medio plazo la posibilidad de revertir esta situación de 
falta de competencia profesional.

Yo no quiero..., escapar la situación de decir: en estos 
momentos, se habla mucho de los jóvenes y del Plan 
de garantía juvenil y de la necesidad de formar a los 
jóvenes, cuando yo creo que –a ver, está bien y yo creo 
que hay un esfuerzo importante ahí– hay un exceso de 
oferta, en estos momentos, de formación para jóvenes, 
y hay una ausencia absoluta donde realmente hay un 
drama, en estos momentos, en nuestra sociedad, que 
es en los parados mayores de cuarenta y cinco años, 
y a los cuales..., se está mirando para otro lado, y yo 
creo que sería absolutamente necesario el trabajar eso 
con más intensidad.

Hay un tema... Se ha ido el señor Aregio y me hubiera 
gustado que me hubiera escuchado, pero, hablando ya 
del tema del sector y de mi libro, en estos momentos 
hay una situación absolutamente dramática en cuanto 
a la viabilidad económica de la estructura de centros 
privados de formación ocupacional. La situación eco-
nómica es insostenible; llevamos cuatro años sin que 
se nos liquiden las subvenciones recibidas, y este año 
todavía no hemos recibido ningún recurso en cuanto a 
las posibilidades que tenemos de poner en marcha los 
otorgamientos que ya tenemos. Si eso no se soluciona, 
el sector está muerto. Somos financiadores de políticas 
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públicas. A mí, no sé..., cuando se nos habla del sec-
tor privado y de la posibilidad de que nosotros gestio-
nemos recursos públicos, yo quiero decir que los que 
estamos en estos momentos financiando las políticas 
públicas somos centros privados, y, si no se soluciona 
esto en el corto plazo, de los trescientos centros que es-
tamos difícilmente va a sobrevivir ninguno.

Por último, en cuanto a elementos que consideramos 
imprescindibles en el desarrollo, en la aplicación de 
la ley. Los centros necesitamos un marco estable, un 
marco jurídico estable. Cada año se nos cambian las 
reglas del juego, a veces en medio del partido, y, por 
lo tanto, necesitamos saber con qué normativas, con 
qué regulaciones vamos a poder hacer... Necesitamos 
igualdad de trato en el acceso a lo programas. En estos 
momentos, la participación de muchas de las decisio-
nes que se toman desde los ámbitos públicos..., están 
participados por quien son arte y parte; por lo tanto, 
yo creo que algo tiene que cambiar y algo tiene que 
mantener... Alguno de los elementos que se establecen 
en la ley está abriendo nuevas posibilidades de partici-
pación, pero eso no...

Necesitamos planes plurianuales...

El vicepresident

Senyor Marco, ja han passat deu minuts, eh?

Justo Marco Fernández

¿Sí?

El vicepresident

Sí.

Justo Marco Fernández

Un minuto y acabo. A ver, cada año, tenemos que pa-
sar un examen; hacemos inversiones con temas que, 
después, no tienen ninguna continuidad; nos compro-
metemos con empresas que, al año siguiente..., no lo 
podemos acabar, porque nos cambian los programas. 
Necesitamos planes plurianuales donde poder, como 
mínimo, definir estrategias que sean mucho más efi-
cientes a la hora de dar servicios tanto a empresas co-
mo a usuarios.

Y necesitamos la asignación de recursos..., los otor-
gamientos tienen que ir por la vía de los concursos, y 
acabarse ya el tema de las subvenciones, porque parte 
del problema es este, ¿no? Que se nos valore por cali-
dad y por resultados. Y hay un elemento fundamental: 
la ley habla de la participación en un consell d’entitats; 
se tendría que desarrollar y tener muy en cuenta el pa-
pel que jugamos los centros privados. Y, por lo tanto, 
que no se quede solo en una voluntad de crear un con-
sell, sino que realmente haya allí alguna estructura de 
participación donde se nos escuche a los currantes del 
sistema, por decirlo de alguna manera, a los que real-
mente estamos trabajando y asumiendo las responsa-
bilidades.

Perdón por... Ya está.

El vicepresident

No, no es preocupi. Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01121/10)

Té la paraula el senyor Pere Forga, vicepresident de la 
Comissió Gestora d’Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Pere Forga Visa (vicepresident de la Comissió 
Gestora de la Unió Sindical Obrera de Catalunya)

Moltes gràcies, president. Agrair, primer de tot, la possi-
bilitat que m’han donat de poder participar en aquesta 
compareixença. I, en tot cas, jo sóc en aquest moment 
una persona que es dedica..., que té la responsabilitat 
en una organització sindical, i davant dels discursos o 
davant de les visions que s’han vist ja en el grup ante-
rior, com aquest, ens mirem de vegades el problema, 
però des d’una altra òptica o des de l’òptica del davant, 
que també és bo, eh?

Dir que ens trobem amb un problema molt gran, que 
és l’atur: un 20 per cent en el conjunt de l’Estat espa-
nyol..., un 25 per cent –perdó–; un 20 per cent, apro-
ximadament, a Catalunya; més de la meitat dels joves 
en atur, i sobretot un problema que ha esmentat el meu 
company, el senyor Marco, que és l’atur de llarga du-
rada, les persones de més quaranta-cinc, cinquanta 
anys que difícilment, en el món en què estem, tenen 
gaires possibilitats de poder tornar a trobar feina per 
al que queda de la vida laboral.

El tema de l’atur segur que no és un problema només 
d’organització del SOC, de les polítiques actives d’ocu-
pació. Estem en un context de crisi econòmica genera-
litzada, la destrucció de treball ha estat, en els últims 
anys, impressionant, i, a més a més, la legislació que 
s’ha fet a nivell de l’Estat del tema laboral, des de l’òp-
tica d’un sindicat, és absolutament perjudicial per als 
interessos dels treballadors. Aquí hi deu haver perso-
nes que podran estar més o menys d’acord amb aques-
ta afirmació que acabo de fer, però la realitat és que la 
reforma laboral, i sé que és un tema que no toca aquí 
–avui no toca–, ha promocionat la destrucció de treball 
de manera generalitzada en els últims dos anys, eh?

Bé, està clar –una altra evidència, al nostre entendre–, 
els serveis públics d’ocupació no s’han mostrat efica-
ços, en els últims anys, a donar resposta, potser per-
què segurament..., en bona part, perquè la destrucció 
d’ocupació era tal que difícilment les polítiques acti-
ves d’ocupació podien donar els seus efectes. Però, en 
tot cas, és evident que l’efectivitat de les polítiques ac-
tives d’ocupació, l’efectivitat dels organismes públics 
de col·locació, ha estat baixíssima.

És per aquest context global –vull ser breu, a més a 
més, perquè es fa tard i, al final, de vegades, en poc 
temps es pot desenvolupar el que un ha de dir–..., està 
clar que resulta totalment justificada una reforma com 

Fascicle segon
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la que es proposa, jo entenc –entenem des de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya–, amb la finalitat de do-
nar molta més efectivitat al Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i, al final, prestar el servei que els treballadors 
i treballadores necessiten, que és el de recuperar en el 
menor temps possible, per la via de la formació, per 
la via de l’acreditació, les seves possibilitats de trobar 
feina en un món, en una societat que econòmicament 
és absolutament canviant.

Jo, que també he estat –o estaré, perquè vaig haver 
d’absentar-me– ponent en la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, i que el proper dia 26 hi estaré present 
sobre el tema de la Llei de la formació i la qualificació 
professional de Catalunya..., entenem també que hi ha 
una gran interrelació entre tot el que és el SOC i tot el 
que és la formació professional entesa des de la ini-
cial, o des de la formació professional reglada, que es 
presta en els centres educatius, i al llarg de tota la vida 
laboral. Al final, el que fa, a través del SOC, a través 
del consorci d’ocupació de Catalunya, és oferir als tre-
balladors, primer de tot, la possibilitat de fer formació 
per millorar en el seu lloc de treball o formació per 
als aturats, per a les persones que s’han quedat sense 
feina. Per tant, queda dit que per nosaltres és de molta 
importància aquesta acció coordinada, aquestes dues 
lleis, tant la del SOC com la de la formació i qualifica-
ció professional, que entenem que són dues lleis fona-
mentals per a Catalunya.

Compartim –entrant en més detall– els principis, ob-
jectius i finalitats del projecte de llei. Entenem que el 
SOC ha de ser el centre d’un gran sistema que ofereixi 
eficàcia, que ofereixi serveis, i que sigui participat per 
totes les entitats que hi col·laboren. Per tant, és evident 
que el sector privat hi ha de tenir presència, eh?, tot 
i que, evidentment, el SOC ha de ser el centre de go-
vernança i ha de ser del sector públic.

Per nosaltres..., no entenem el copagament dels ser-
veis –ha sortit en l’exposició anterior; permetin-me 
que m’hi refereixi així, d’aquesta manera. El servei..., 
el ciutadà paga els seus impostos i té dret a un sistema 
efectiu, que serveixi per millorar la seva ocupabilitat, 
i sense pagar.

Com a elements positius d’aquest projecte destaca-
ríem, en primer lloc, l’aposta per la proximitat al ter-
ritori i a les persones, amb la creació dels consells ter-
ritorials, de la concertació territorial. I aquí em vull 
referir a un punt, que és veritat que sempre que tenim 
ocasió des de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, 
que és el tercer sindicat del país i que no compleix els 
requisits legalment establerts per ser considerat, se-
gons la LOLS, més representatiu..., entenem que en 
els consells territorials hi hauria d’haver les organitza-
cions representatives, o més representatives, d’aquell 
territori. Perquè, tal com esmenta la llei..., sempre par-
la d’organitzacions més representatives en el conjunt 
de Catalunya. Però hi pot haver..., si volem que aques-
ta participació territorial sigui efectiva, ha de ser amb 
les organitzacions del territori.

Els ho dic perquè una organització sindical pot no ser 
representativa en el conjunt de Catalunya, però sí que 
pot ser representativa en un territori, eh? En el cas 

nostre, al que és el Vallès Occidental és més represen-
tativa; a les Terres de l’Ebre també –en el conjunt de 
les Terres de l’Ebre també. Per tant, no entendria que 
allò que s’exigeix per al conjunt del país, a nivell de 
Catalunya, després no es traslladi a nivell territorial, 
en aquell territori.

Seguirem. Respecte..., em vull referir –que ja ho vaig 
fer en una altra compareixença, fa uns mesos– al te-
ma de l’acreditació de l’experiència professional i 
dels certificats de professionalitat; és a dir, el reco-
neixement de la pròpia experiència dels treballadors, i 
acompanyada de la formació específica. En un món on 
previsiblement –on previsiblement–, al llarg de la vida 
laboral d’una persona –no ja la meva, que qui ho sap, 
eh?, però...–, les persones hauran de canviar d’àmbits 
d’ocupació, de sector d’ocupació diverses vegades a la 
vida –no sé quantes, en tot cas, però això..., és una evi-
dència, que avui dia és així– és importantíssim que 
cada persona, des de la seva formació inicial, al llarg 
de la vida vaig fent el seu currículum, el seu curs pro-
fessional, i completant-lo, i que quedi reconegut per la 
mateixa Administració.

Entenem que aquest reconeixement professional ha de 
servir, sobretot, per a les persones més joves, menors 
de trenta-cinc anys. Perquè aquí, no ens enganyem, 
dels vint..., o fins als trenta anys la gent es forma en 
el sistema reglat; a partir dels quaranta-cinc, cinquan-
ta, passes a ser «persona no ocupable». Per tant, te-
nim –us ho dic: jo evidentment estic en la franja de 
«persona no ocupable», eh?– dels trenta als quaranta-
cinc anys que la gent té les oportunitats de trobar fei-
na. Però per a les persones més joves, que vénen de tot 
un procés, d’un boom econòmic com és l’immobiliari, 
que moltes van deixar els seus estudis reglats, que no 
van completar estudis..., és necessari que aquesta gent 
pugui acreditar competència, però alhora també és 
necessari que aquesta gent més jove acrediti la com-
petència i pugui tenir accés a la formació reglada per 
treure’s una titulació.

És a dir, jo puc entendre que una persona de cinquan-
ta o més, com jo..., sigui difícil emprendre uns estu-
dis reglats, però les persones més joves no només han 
de..., se’ls ha de reconèixer l’experiència i la formació 
ocupacional, sinó que entenc que han de tendir a tam-
bé obtenir un títol formatiu reconegut oficialment.

El vicepresident

Senyor Forga...

Pere Forga Visa

Sí?

El vicepresident

Ja han passat els deu minuts, eh?

Pere Forga Visa

Sí? Doncs, jo volia ser brevíssim, eh? En tot cas, una 
última cosa, gràcies... 
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El vicepresident

Sí, sí. Ja ho he vist. (El vicepresident riu.)

Pere Forga Visa

...–una última cosa. Permetin-me que m’hi refereixi 
–sempre que faig una conferència parlamentària m’hi 
he de referir–, i és el tema de la LOLS –de la LOLS–, 
de la Llei orgànica de llibertat sindical, que és el que 
marca el tema de la qualificació d’«organització sindical 
més representativa...» Bé, jo només els dic: en aquells 
òrgans de participació, eh? –en aquells òrgans de par-
ticipació–, que no siguin estrictament laborals entenem 
que s’ha d’obrir la participació a totes les entitats que 
tinguin alguna cosa a dir, eh?, a totes les entitats que, 
al final, tenen al darrere –en aquest cas, nostre– treba-
lladors, afiliats, representants legals. I entenem que la 
LOLS sempre és un fre. La LOLS va ser creada per a 
un model bisindicalista, i estem en un moment en què 
tot el que és «bi» sembla que estigui en qüestió.

Moltes gràcies, i fins a una altra ocasió.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula... Els demanaria als porta-
veus ara que siguin àgils, com han estat tot el matí, per 
poder continuar aquesta tarda a les quatre. Senyor Oriol 
Amorós, en representació d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

Bé, jo el primer que vull fer és demanar-los discul-
pes perquè m’hauré d’absentar. A les quatre tenim una 
compareixença una mica complicada –no les d’aques-
ta comissió, sinó una que es fa al costat, diguéssim–, 
i hauré d’anar a preparar-ho una miqueta. Però sí que 
queda tot enregistrat i queda tot gravat, i la veritat és 
que el diari de sessions d’avui és una matèria interes-
santíssima, que és pública, per cert, perquè avui veiem 
el posicionament de tots els agents i de tots els actors 
socials a l’entorn de l’ocupació. Per tant, és una jorna-
da francament –francament– interessant.

Jo els volia demanar algunes coses que han sortit en 
el debat públic i que són elements que susciten interès 
per part del nostre grup. Un és..., vostès deuen haver 
vist que aquesta llei hauria de ser, al nostre entendre, 
un avenç en un àmbit que és reconèixer un dret sub-
jectiu nou, que és el dret a l’ocupabilitat, i que aquest 
dret es concreta a partir de serveis d’orientació, d’in-
formació, formació i intermediació.

I els volia fer, com a operadors del sector, dues pregun-
tes: la primera, si creuen que aquesta definició és su-
ficient o caldria ampliar-la, i, la segona, si creuen que 
aquestes tasques es fan amb més èxit si les fa un sol 
operador, que fa orientació, informació, formació i in-
termediació, o si es fan amb operadors segmentats, es-
pecialitzats en alguns trams d’aquestes activitats, que 
és bastant la situació que tenim actualment; si creuen 
que hauríem de canviar aquesta forma de treballar.

Després hi ha, com deuen saber vostès, un debat que 
no és de les empreses que vostès representen, però sí 

d’empreses veïnes, que és el cas de les agències. Al 
darrere d’aquest debat, més enllà de si els operadors 
han de ser públics o privats, n’hi ha un altre sobre 
metodologia d’inserció, en què voldríem saber la se-
va opinió. Vostès creuen que la inserció laboral de les 
persones ocupades és més efectiva quan el que es fa 
és fer un acompanyament al llarg del temps, o quan 
es dóna un tant per resultat i no es pregunta –el model 
black box dels anglesos, per exemple?

Una altra qüestió que ens sembla que és interessant, 
que és la participació dels agents com vostès, que està 
prevista, en el projecte de llei, en un consell de parti-
cipació del SOC, no en el seu govern. Nosaltres ente-
nem que en el govern han d’haver-hi veus que repre-
sentin l’interès general, i que, en canvi, és bo que els 
que són actors participin de comitès de participació. 
Voldríem saber si estan satisfets amb aquest procés de 
participació.

Vostès també pateixen una complicada relació admi-
nistrativa amb el SOC. En el cas de les acadèmies, vam 
tenir l’ocasió de parlar-ne una vegada; em van explicar 
bastants casos, vostès, des de l’ACEDE, i els recordo 
perfectament. Creuen que la llei hauria d’avançar a un 
altre model de relació –de contracte programa, de plu-
riennalitat–, de no tant cost administratiu i, en canvi, 
sí d’una millor avaluació de resultats?

Hi ha una qüestió important a la llei, que són les es-
tratègies territorials, que vénen a voler dir: pensem les 
polítiques d’ocupació, juntament amb les polítiques de 
promoció econòmica, més a prop del territori. En vo-
lia saber la seva valoració.

I dues últimes preguntes: quins països, per vostès, són 
referents en polítiques d’ocupació, si és que en conei-
xen algun de bé i volen esmentar-lo, eh? Si no, s’entén 
perfectament. I, després, si tinguéssim plenes compe-
tències, és a dir que, per exemple, tinguéssim la ges-
tió de les polítiques passives, creuen que seria útil, 
per fer una millor inserció laboral, gestionar conjun-
tament les polítiques actives amb les polítiques passi-
ves? O els sembla que la situació actual, en què, quan 
entres per una oficina de treball, a mà dreta hi ha les 
actives i a mà esquerra hi ha les passives, o viceversa, 
o al pis de dalt o al pis de baix, és una forma eficient 
de gestionar les dues principals eines que tenim per 
lluitar contra l’atur?

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyora Montserrat Capdevila, en re-
presentació del Partit dels Socialistes.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies. Bé, en tot cas, agrair molt la interes-
sant intervenció, doncs, dels compareixents. Hem po-
gut veure també una visió des de la perspectiva de les 
empreses, sobretot les que contracten i necessiten re-
clutar persones. En tot cas...

Sí que el senyor Alfaro feia alguna referència respec-
te a la llei del 2002, i, en tot cas, la pregunta que els 
faria també –als quatre, eh?– seria: què ens permet fer 



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  56

la nova llei que amb aquesta anterior, del 2002, no po-
díem fer –o no podien fer? Vull dir, què ens aporta de 
nou? En tot cas..., i si garanteix, la nova llei, el finan-
çament adequat, i/o incorpora fórmules noves que ens 
permetin fer una millor gestió que no pas l’anterior, 
la que tenim vigent, en aquest sentit. I, això, no?, si 
té..., els recursos que tenim actualment ens permeten, 
doncs, això; aquestes novetats, si és que valoren que 
les incorpora.

El senyor Alfaro també ens feia una aportació, crec, 
molt interessant, i en tot cas ens deia que les empre-
ses haurien de ser més útils, no?... –ai, perdó–, el 
SOC hauria de ser més útil a les empreses, incorpo-
rar més elements de comunicació i de serveis orien-
tats a aquestes empreses. I, per tant, deia vostè: «El 
SOC hauria de ser més proactiu.» Per ser-ho, què cal-
dria fer, en concret? Dotar-lo de més recursos humans 
i materials? Fer-ho d’alguna altra manera que la llei 
no recull? I, això, no?... Deia el senyor Marc Bonavia: 
«Hem de fer d’agència de maridatge en orientació, for-
mació i intermediació personalitzades, orientades..., o 
sigui, a partir de la persona.» Creuen que aquesta se-
ria la fórmula adequada? I, en tot cas, com i qui cal-
dria que ho fes, tenint en compte el dret subjectiu que 
abans comentàvem.

Respecte als certificats de professionalitat i el sistema 
d’acreditacions, també ho comentaven. El senyor Mar-
co hi ha fet especial..., no?, s’hi ha aturat específica-
ment, i ens interessa molt que ho hagi fet. Com va-
loren el funcionament actual? Com està funcionant 
actualment el sistema d’acreditacions i de certificats 
de professionalitat? I si creuen que el text aporta mi-
llores al sistema actual o no n’aporta. I, en tot cas, em 
sembla que ha dit que justament hi passava de passa-
da, no? –la seva consideració. Què hauria de dir el text 
de la llei, justament, per entrar-hi, i com s’hauria de 
vincular amb el sistema de l’FP, eh?, llei que també 
estem tramitant paral·lelament en una altra comissió.

I, per últim, bé, compartim les consideracions que f eia 
respecte als majors de quaranta-cinc anys. Efectiva-
ment, els joves són el futur. Avui dia hi ha abocats 
molts recursos de la Unió Europea adreçats als joves, 
i hi han de ser perquè són el futur, no? Si no, tampoc 
tindrem futur –si no confiem que els joves en puguin 
tenir. Però també, evidentment, els majors de quaran-
ta-cinc anys, o a partir dels quaranta-cinc, que estan a 
l’atur avui i que se’ls considera no ocupables, perquè 
tenen un llarg recorregut fins a arribar a la seva jubila-
ció, i, si mentrestant no fan res, el sistema, diguem-ne, 
no aporta..., o sigui, crec que el sistema queda més 
perjudicat que no..., a part d’ells, personalment. I, en 
tot cas, això.

I, pel que fa a la participació, que ho han comentat, 
com els semblaria un sistema –o sigui, en aquests mo-
ments hi ha una proposta– d’audiència pública prèvia 
a qualsevol element. Parlava el senyor Marco, no?, de 
les normatives. Bé, de fet, la llei no la canviem, aquí; 
l’estem fent ara nova, però la llei no canvia. En tot cas, 
entenc que són les ordres, que varien «a mig partit», 
com vostè dia. Per tant, entenem, un sistema d’audièn-
cia pública prèvia –amb consulta prèvia a les ordres– 
permetria o facilitaria, doncs, que no passés això que 

vostè està comentant, que enmig del partit ens canvien 
les regles, i, per tant, es queden vostès amb cara de no 
saber què fer.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, en representació 
del Partit Popular...

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor president. Des del nostre grup 
parlamentari, donar-los les gràcies per la comparei-
xença a tots vostès. Hem pres bona nota. En alguns 
casos molt concrets –el senyor Fernández–..., crítiques 
al sistema, de com ha funcionat fins ara. Per tant, és 
prendre nota del que ha de ser nou. 

Per tant, nosaltres no farem cap pregunta. El que sí 
que els demanaríem, per favor, és que qualsevol esme-
na que tinguin o document per escrit que poguéssim 
aprofitar per poder estudiar-lo i per poder tirar-lo en-
davant..., sense cap problema.

Evidentment que es podrien fer preguntes, però serien 
reiteratives..., a les que ja hem estat fent aquest dematí, 
i, per tant, per no caure en el vici d’anar preguntant el 
mateix, jo, doncs, agrairia realment que ens fessin ar-
ribar aquests documents.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Laura Mas-
sana, en representació d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies president. I també intentaré de forma 
breu donar les gràcies a les persones que són aquí i 
a les que les acompanyen. Sobre aquesta millora no 
tant de la informació, sinó de la comunicació, que és 
un dels punts que ha tractat el senyor Alfaro: això po-
dria encabir-se d’alguna manera dins de la llei i veure 
com això seria possible? Ho tenen pensat via esmenes, 
algun apartat, amb un article que es digués: «De la 
informació i la comunicació»? És a dir, si és un sug-
geriment no tant de màrqueting, sinó, diríem, de filo-
sofia, no?, en què la comunicació és important per una 
banda i per l’altra, però per apropar l’Administració, jo 
crec que ens podria anar molt bé.

M’he intentat mirar una mica, així, mentre escoltava, 
l’article d’Expansión. No hi ha temps, però els perfils 
són una mica, diríem..., i es veu claríssimament que la 
polarització és total: persones directives amb molt bo-
na feina, persones o que s’han de buscar la vida, però 
no com el senyor Bonavia, que ara li ho preguntaré, 
sinó que han de muntar una fruiteria o han de fer al-
guna... (l’oradora riu), alguna cosa, diríem, més d’ur-
gència, justament perquè no tenen la formació i no te-
nen feina.
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Al senyor Bonavia: quantes dones hi ha a l’associació 
de joves empresaris? Quin n’és el tant per cent? Què 
costa i d’on es treuen els diners per ser, diríem, em-
presari o emprenedor, o la paraula que vulguin triar? 
I prenc nota d’aquest «maridatge», que com a paraula 
m’ha agradat; per tant, la faré servir.

Al senyor Marco: home, importantíssim –de fet, li ho 
preguntava el senyor Amorós–; el fet que les políti-
ques..., les competències no siguin exclusives de Ca-
talunya també dificulta, diríem, la capacitat de poder 
actuar-hi més, no? També, pel fet que hi ha una con-
ferencia sectorial, que és la que, de fet, decideix el te-
ma de les qüestions i on se situen les prioritats, que 
fa que, també, la qüestió dels majors de quaranta-cinc 
anys..., siguin prioritats que potser no..., es contemplen 
des d’espais més llunyans, no? I ja no parlem de la 
Unió Europea... Jo comparteixo aquesta preocupació 
dels majors; crec que és més dificultós per a persones 
majors, que tenen la vida feta, que solen tenir família, 
moltes més responsabilitats que un jove, que pot, di-
ríem, tenir inclús l’opció, forçada o no..., però que d’al-
guna manera ets més lliure –com més jove ets, menys 
lligams tens–, tot i que són negatives les dues coses.

Al senyor..., volia dir-li, senyor Marco, que la qüestió, 
diríem, dels deutes... M’agradaria que m’ho expliqués. 
És a dir, jo sí que interpreto que vostès financen, dirí-
em, en aquest cas, el que és públic, perquè vostès han 
hagut d’avançar uns diners via pòlisses de crèdit, via 
inclús, crec, alguns, hipoteques sobre les seves cases, 
sobre els seus negocis. I és una pregunta molt fumuda, 
però que també tinc l’ocasió de fer-la aquí: li han donat 
algun termini per cobrar aquest deute? I com se n’es-
tan sortint? Perquè en el fons estem parlant d’això, no?

I afegir-me aquí a les preguntes que, en aquest sen-
tit, li ha fet el senyor Amorós sobre les acreditacions, 
que són fonamentals. Com podem fer canviar la per-
cepció d’aquesta necessitat en altres sectors que no si-
guin els de salut? Al de salut és perquè realment aquí 
hi ha unes ràtios de professionals que s’han de com-
plir, no és per re; hi ha una exigència de la Llei de 
dependència, no? A d’altres sectors com podríem fer-
hi encabir..., no sé si és una pregunta molt bèstia, pe-
rò com podríem fer-hi encabir que tothom tingués..., 
no? Com podríem exigir o com podríem seduir, en vo-
cabulari modern, doncs, perquè les acreditacions tin-
guessin valor per a les persones que contracten, no?, 
i això serviria molt per tenir un recorregut formatiu, 
professional. Aquí no està... 

Al senyor Forga: comparteixo completament el que ha 
dit –ho he dit abans. La reforma laboral és el primer 
que s’hauria de retirar, que és la que està creant, di-
ríem, els màxims nivells de desocupació i de treball 
en precari. I allò de copagament..., li ho signo ara ma-
teix perquè jo també ho he dit abans. I crec que hem 
d’anar fent batalla perquè no s’estengui que les coses 
són gratis.

En el cas de les polítiques d’ocupació encara és més 
greu perquè com més atur hi ha, més diners van a les 
polítiques de formació, etcètera, perquè no hi ha, di-
ríem, pressupostos per a la formació, sinó que es tre-
uen en molts casos de la cotització dels treballadors. 

Per tant, a menors cotitzacions, menys diners per a la 
formació i per a les polítiques actives d’ocupació.

Són tres minuts; no hi ha temps.

Gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyora Inés Arrimadas, en represen-
tació de Ciutadans...

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Yo seré también muy bre-
ve. En primer lugar, agradecer a las cuatro personas 
la comparecencia; ha sido, la verdad, muy interesan-
te. Yo me centraré en algunas de las cuestiones a cada 
uno de los intervinientes.

Al señor Alfaro: nosotros..., no sé si ha estado en las 
anteriores comparecencias, pero hemos insistido mu-
cho en el tema de los servicios a las empresas. Nos pa-
rece fundamental que se seduzca a las empresas, que 
las empresas vean que pueden sacar algún beneficio 
de acercarse al Servei d’Ocupació de Catalunya, y eso 
no solo ayudará a las empresas, sino que ayudará a 
esa mayor interrelación entre el mundo empresarial y 
el servicio público de empleo, que a nosotros siempre 
nos ha parecido fundamental.

Entonces, ¿cómo podemos desarrollar...? Sí que es ver-
dad que en la ley se incorpora, ¿no?, de manera testi-
monial casi, que las empresas también son..., no lo de-
fine como «usuarios», pero yo creo que sería la palabra 
quizá, más que «clientes». Para mí, me gustaría más 
ser..., son usuarias, también, del servicio público de 
empleo. Pero cómo lo desarrollamos y, también, qué 
necesitaríamos. Supongo que necesitamos también 
personal formado, personal adecuado. No es lo mismo 
asesorar a una empresa, por ejemplo, en qué necesida-
des de personal necesita, que asesorar a una persona 
que está en desempleo para ver cómo la orientamos.

También el tema de las nuevas tecnologías; yo creo 
que son unas de las grandes olvidadas de este proyec-
to de ley. No creo que se incida lo suficiente en el te-
ma de las nuevas tecnologías; no sé cómo lo ve usted. 
Creo que está íntimamente relacionado, además, con 
la comunicación, a la cual usted hacía referencia. Me 
parece que no podemos entender la comunicación de 
un servicio público, hoy en día, sin incidir en las nue-
vas tecnologías.

Al señor Bonavia: me parece muy interesante la re-
flexión que hacía de que vamos a una economía de 
talento, ¿no?; cada uno tiene que saber qué es lo que 
mejor se nos da. Pero mi pregunta sería: ¿cómo nos 
coordinamos en todas estas redes que hay de fomento 
del emprendimiento? Antes ha venido una persona en 
representación de los autónomos. ¿Cree realmente que 
el Servei d’Ocupació de Catalunya está preparado pa-
ra fomentar el talento, fomentar el espíritu emprende-
dor entre la gente? Hasta ahora no ha estado así orien-
tado; hasta ahora el Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha estado orientado a la persona que no tiene trabajo y 
que normalmente busca una salida laboral por traba-
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jador a cuenta ajena. Había otras redes, hay otras ins-
tituciones que sí que se dirigen más a estas personas 
que ya notan de por sí que tienen este espíritu o que 
tienen esta inquietud emprendedora.

¿Pero cómo podemos compaginarlo? Porque yo creo 
que se pierden muchas oportunidades, y esa gente que 
va, que no tiene trabajo, se descartan ya como posibles 
emprendedores. Yo creo que puede ser una salida más 
a la situación del desempleo, pero para eso nos tene-
mos que coordinar y utilizar bien los recursos, porque 
sí que hay muchas redes y muchas instituciones que se 
dedican a fomentar el espíritu emprendedor.

Al señor Marco: si pudiera profundizar un poco más 
en el sistema de evaluación. Yo estoy totalmente con-
vencida de que debemos pasar de un sistema de sub-
vención a un sistema de evaluación por resultado, ¿no?, 
y mirar la calidad de los servicios, mirar la inserción, 
etcétera. ¿Pero cómo lo podemos hacer posible? ¿Por 
qué sistema de evaluación de resultados apostarían us-
tedes? Y, después, el sistema de acreditación de com-
petencias, que ya se le ha hecho referencia antes, pe-
ro ahora mismo sabe usted que estamos tramitando la 
Ley de formación profesional y la Ley del SOC. Me 
parece tan importante una como otra para acabar de 
definir un buen sistema de acreditación de competen-
cias. Y cuáles son los elementos de mejora que usted 
detecta, no del sistema actual, que yo creo que todos 
lo compartimos, sino del planteamiento que se ha he-
cho a nivel de la Ley de formación profesional y de la 
Ley del SOC, bueno, en que básicamente se dice que 
el SOC es la entidad, ¿no?, que tendrá que expedir o 
controlar en última instancia estas acreditaciones.

Y –voy muy rápido, me sabe mal, pero es que se me 
va a acabar el tiempo– al señor Forga: me gustaría si 
pudiera profundizar en su opinión sobre el catálogo 
de servicios que las personas en situación de desem-
pleo recibirán o deberían recibir por parte del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Yo creo que el SOC hasta 
ahora tiene la fama de ser intermediación únicamente; 
es decir: «Yo me apunto porque quiero trabajo y en-
cuentro una oferta de trabajo», pero el servicio de em-
pleo debería ser mucho más, debería mejorar la em-
pleabilidad de las personas. Y ese es un proyecto y un 
camino a largo plazo. ¿Qué catálogo de servicios debe-
ría prestar el servicio público de empleo para ser real-
mente eficaz y eficiente, que es lo que todos tenemos?

Y, sin más, nos gustaría que nos enviaran por escrito 
las enmiendas a la ley. Lo digo porque al final se está 
tramitando una ley en el Parlamento; probablemente 
se aprobará, y a mí no me gustaría perder la oportu-
nidad de que todas estas cuestiones que estaban deba-
tiendo no se puedan traducir a enmiendas concretas en 
las leyes, porque, al final, lo que quedará es el papel, lo 
que quedará es la ley, ¿no? Yo comparto muchísimas 
de las reflexiones, pero entre todos creo que podemos 
hacer un esfuerzo para traducir la enmienda que segu-
ramente se podrá tramitar o se podrá incorporar.

Y, sin más, muchas gracias por su intervención, y es-
taremos a su disposición para cualquier trámite o duda 
que tengan durante la tramitación de estas leyes.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la Marta Pascal, en re-
presentació de Convergència i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies als compa-
reixents per les intervencions, i també demanar-los 
que ens facin arribar les seves aportacions en format 
d’esmenes, en el format que els sembli més conve-
nient. Faré dues preguntes molt concretes en ares de 
ser molt àgil per l’hora que és, agraint-los d’entrada, 
doncs, tot el que han aportat.

El senyor Bonavia parlava de la identificació de ta-
lents, no?, i d’aquest paradigma nou... –pensat ràpida-
ment– en, per exemple, la introducció d’una assignatu-
ra com la de l’emprenedoria a la secundària. No sé si 
creieu que això va en la bona direcció. Potser no és es-
pecíficament una pregunta sobre la Llei del SOC, però 
jo crec que hi pot anar molt i molt vinculat. I, més en 
genèric, si creieu que aquesta llei pot donar resposta 
a aquest canvi de paradigma que enteneu que hi ha 
d’haver i que jo comparteixo, des de la perspectiva 
d’entendre que tot és molt més global, tot és molt més 
flexible; el talent s’ha d’imposar, i, per tant, m’agrada-
ria sentir la vostra opinió al respecte.

I al senyor Marco li volia comentar..., no sé si he entès 
bé l’afirmació que vostè feia. Vostè parlava..., vostè ha 
dit en algun moment: «Hi ha un excés d’oferta en el 
que són els joves i, en canvi, tenim un drama amb les 
persones de més de quaranta-cinc anys.» Jo vull en-
tendre que el que vostè diu és que la Garantia juvenil 
és un pla d’impacte, doncs, que intenta donar respos-
ta al tema dels joves, i que, per tant, s’hi ha fet molt, 
i que, en canvi, troba a faltar mesures concretes en el 
tema dels quaranta-cinc anys. Jo no hi acabo d’estar 
d’acord. Suposo que vostè deia això..., no crec que si-
gui una competició entre si són més greus els joves o 
els de quaranta-cinc. Suposo que el que vostè venia 
a dir és que troba a faltar algun aspecte més concret. 
En tot cas, potser no fa tanta referència a la llei i ha de 
fer més referència a polítiques concretes per a aquest 
col·lectiu.

Només un comentari: recordo en el Ple de joventut que 
vam fer fa un any i mig..., plantejàvem que, més que te-
nir un problema d’atur juvenil, el que tenia el país és 
un problema d’atur en general, i que, per tant, eren tots 
els col·lectius específics els que teníem, doncs, com a 
problemàtics. Simplement, fer aquesta consideració. 
Entenc que ho ha dit en el bon sentit, però sí que volia 
fer-li aquest comentari.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per espai màxim de cinc minuts 
cadascun, poden contestar a les preguntes dels dipu-
tats. En primer lloc, el senyor Ricard Alfaro.
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Ricard Alfaro Puig

Moltes gràcies. Bé, intentaré ser eficient en l’ús del 
meu temps i dir-los que, primer de tot, recollint..., de 
tots vostès, el que farem serà enviar-los les propostes 
per escrit, eh?, sobre els dos temes que hem plantejat 
i en què intentaré, en la mesura del que pugui, doncs, 
filar una mica més prim, no?

Dèiem..., bé, una primera referència a la senyora Pas-
cal. Primer, l’atur –hi estic totalment d’acord– és un 
problema en si, no per franges d’edat, sinó que, real-
ment, en aquests moments el que tenim és una polarit-
zació –algú ho ha dit, també– del mercat laboral: gent 
que cada cop va millor i gent que cada cop va pitjor. 
I només una xifra: sí que és veritat que els aturats de 
més cinquanta-cinc anys tenen una taxa d’atur del 18,5 
per cent, molt igualats en vint-i-cinc a cinquanta-qua-
tre anys, un 17,7, però és que els menors de vint-i-sis 
anys, que són la gent que realment li queda tota la vida 
per davant, i, per tant, són la gent que ens ha de preo-
cupar més, tenen una taxa d’atur del 46 per cent, eh?

Llavors, aquest tema és un tema que, realment, vos-
tès, que en teoria la seva feina és construir país..., la 
gent aquesta seran els ciutadans de demà, i, per tant, 
un element molt, molt i molt important.

Dir-vos que, des del punt de vista que ens han plante-
jat tots, no?, i que nosaltres dèiem, de, independent-
ment..., com deia la senyora Arrimadas, que si són cli-
ents o usuaris és igual, ja ens entenem, no? La idea 
una mica és que ara s’utilitza molt més el grup d’inte-
rès, però tenir en compte aquest grup d’interès de les 
empreses, que, al cap i a la fi, són un dels dos pols so-
bre els quals juga la tasca d’intermediació, jo crec que 
és molt important.

Nosaltres els farem una aportació en el sentit de foca-
litzar o posicionar aquest pol que és l’empresa dins del 
que són els principis rectors o els objectius, i no..., que 
quedi una mica menys «disfressat» –perdoni’m l’ex-
pressió– dins del text, no? I, per tant, aquest tema és 
molt, molt important; sobretot, també, en el tema de la 
comunicació, que ens han dit alguns, també –la senyo-
ra Massana, no? Aquest..., jo en dic «màrqueting»..., 
prego que em disculpin l’expressió més empresarial, 
però sí que és veritat que, per entendre’ns, aquí tenim 
un producte, una cartera de serveis que, diguem-ne, 
gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el que 
falta és que algú agafi la cartera i es posi a vendre pro-
ducte. I, per tant, això és molt important.

Quan parlava de la mancança..., inclús del terme «co-
municació»: no surt en el text; hi surt «informació», i, 
a més, més referida potser al tema de sistemes d’infor-
mació que a una altra cosa. Crec que és molt impor-
tant posicionar el deure de tots plegats, però sobretot 
de les persones que tenen la màxima responsabilitat 
del sistema i del servei, que el que han de fer és ven-
dre i posar-se a disposició de tots els agents perquè 
realment es conegui què és el que s’està fent en aquest 
tema que és tan, tan important, que probablement –ho 
deia al principi– és el que preocupa més els ciutadans 
de Catalunya, segons les enquestes que tenim propor-
cionades precisament per la Generalitat.

És important, per tant, que aquest sistema de comu-
nicació es posicioni també a la llei dins dels princi-
pis rectors i dins dels objectius generals de la norma 
perquè no quedi, diguem-ne –i prego que em perdonin 
l’expressió–, a l’arbitri del desenvolupament reglamen-
tari de torn de la persona que ha de responsabilitzar-se 
de l’alta direcció d’aquest servei, no? És molt impor-
tant. Nosaltres els farem una proposta, diguem-ne, ne-
gre sobre blanc, de posicionar això perquè això sigui 
concebut pels operadors que després han de desenvo-
lupar-ho com realment un deure, més enllà de...

Deia també la senyora Arrimadas que hi havia un te-
ma jo crec que també important, no?, de com desen-
volupem en aquest tema de la comunicació... Quan dic 
«comunicació» ja em poso –perdonin la...– el barret 
una mica de jove amb «canes», però també les xarxes 
socials, tot el tema de comunicació telemàtica. Això 
és fonamental; les relacions dels usuaris –empreses o 
treballadors– amb el servei i amb el sistema ha de ser 
fonamentalment a distància. Per tant, aquest tema és 
un tema molt important que els passarem, i els en pas-
sarem una nota.

Deia la senyora Capdevila: «Quina variació hi ha en-
tre la llei del 2002 i la proposta que tenim a sobre de 
la taula, més enllà del que comentàvem al principi, 
de la diferent conjuntura econòmica» –que realment 
és abismal, no? Sí que és veritat que, home, a nosal-
tres ens agradaria que hi hagués més diferència, enca-
ra, eh? Trobem que probablement encara ens manca, 
respecte de la norma de l’any 2002, doncs, un desen-
volupament més, diguem-ne, operatiu. Hi ha –se n’ha 
parlat en aquesta taula, els meus companys– una gran 
proporció d’aspectes d’organització i de governança 
del sistema, i ens sembla molt necessari, imprescindi-
ble, però sí que és veritat que el que ens falta i el que 
ens manca i trobem a faltar són continguts de cartera 
de servei, no? I això jo crec que és important, a part 
del tema de la comunicació.

I respecte al senyor Amorós –i ja acabo–..., feia al-
gunes preguntes. Jo només, per temps, contestar-li a 
d ues. El plantejament –aquesta sí que és una novetat– 
del dret subjectiu a l’ocupació efectiva en termes de 
qualitat, etcètera, que surt a la norma, jo crec que és 
un tema, des d’un punt de vista, diguem-ne, de fona-
ment, molt interessant i que realment crec que respon 
a les inquietuds que hi havia. I, després, feia alguna 
pregunta referent a la dissociació entre polítiques ac-
tives i polítiques passives d’ocupació, i, per tant, la 
percepció que tenim a les empreses d’aquesta proble-
màtica. Jo no vull entrar en consideracions polítiques 
(l’orador riu), que van després o darrere d’aquesta 
pregunta, però sí que és veritat que, des d’un punt de 
vista empresarial, el que va aplegat va més coordinat, 
el que normalment..., el que no va aplegat va més des-
coordinat, eh? Però insisteixo que és des d’un punt de 
vista d’eficiència i sense tenir en compte consideraci-
ons de caire polític.

I, amb el temps que tinc, jo crec que... Disculpin-me, 
però els passarem la proposta per escrit.

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula Marc Bonavia.

Marc Bonavia Solé

La Montserrat deia: «l’agència de maridatge», no? 
Com fem aquesta formació, qui la fa? A veure, bé, sí, 
ha de ser un acompanyament individualitzat –sí–, per-
què, si no, mai..., és a dir, no crec que es pugui sis-
tematitzar per grupets, doncs, quin és el talent d’una 
persona individual. Vull dir, està clar que has de..., és 
un tema que ha de ser personalitzat.

I crec que cal formar els formadors en emprenedoria, i 
aquesta formació jo crec que ha de ser des de l’autenti-
citat; és a dir, idealment haurien de ser empresaris els 
que expliquessin què significa ser empresari, igual com 
idealment haurien de ser..., no ho sé, no em surt quin 
exemple, no?, però haurien de ser tennistes els que ex-
pliquin com jugar a tennis. És a dir, malament quan al-
gú parla d’allò que no fa i intenta ser exemple o intenta 
donar coneixement, perquè llavors passa a ser un tema 
teòric, i no un tema vivencial, i el vivencial és realment 
el que educa. Per tant, els formadors haurien de ser 
persones que haguessin rebut..., o haguessin tingut ex-
periència empresarial o emprenedora, o haguessin tin-
gut aquesta experiència de part d’algú que la tingués.

La Laura Massana deia... –què deia?–, deia... Per un 
costat preguntaves el percentatge de dones en el cas de 
l’AJEC –suposo que et referies. Crec que està entre el 
30 i el 40 per cent; no sé si és molt, no sé si és poc. 
El que sí que crec, i això crec que és una bona notí-
cia, és que aquest nou paradigma està plantejant que 
avui dia, com que precisament estem apel·lant al talent, 
l’única cosa que cal posar-hi per tirar endavant són les 
teves millors cartes, i, com que, siguin homes, siguin 
dones i siguin de l’edat que siguin, tots tenim cartes bo-
nes, en veritat a aquesta festa hi estem convidats tots, 
no? I, per tant, crec que el debat de qui està al darrere 
en percentatges, no?, quin gènere domina o no..., jo crec 
que això a poc a poc, afortunadament, anirà sortint del 
debat, perquè cada cop serà més normal que hi hagin 
més dones dirigint empreses o fent altres tasques, no?

En qualsevol cas, jo crec que el respecte més profund 
que hi ha a la diversitat és el d’apostar per la millor 
versió de cadascú. I això..., les empreses que són a 
l’AJEC, moltes d’elles, la majoria, jo crec que vénen 
ja de gent jove i que entenen que, com que per compe-
tir has d’innovar, i per innovar has de tenir gent crea-
tiva, i per tenir gent creativa has de tenir gent que no 
es dediqui només a complir ordres, sinó que es dedi-
qui a aportar idees, i per aportar idees has de confiar 
en tu mateix, has de confiar que el que dius té valor..., 
perquè tot això es doni, al tipus d’empreses que hi han 
hi ha aquest respecte per la diversitat. No per un tema 
d’edat o de gènere, sinó per un tema que..., «m’interes-
sa l’opinió teva, l’altra, l’altra, l’altra, perquè algú pot 
tenir la idea important i clau perquè jo pugui competir 
i guanyar a aquella empresa que potser està en un al-
tre país i que ho està fent millor que jo, i que, per tant, 
a mi em treu de la jugada, no?» I, per tant, en aquest 
sentit jo crec que els temps van a favor que la diversi-
tat vagi a més.

Què costa ser empresari? Així, molt, molt ràpid, et di-
ria... Mira, és una metàfora que un cop ja he utilitzat, 
però, bé, l’aprofito per explicar-ho ara. Imagina’t que 
estem al cole i és un dia assolellat, un dia fantàstic 
i molt bonic, i una persona de la..., un alumne mira 
per la finestra i veu que la pista de futbol està lliu-
re, i aquesta persona, que és la que té més iniciativa, 
la més «emprenedora», diríem avui en dia, diu: «Os-
tres, per què no fem un partit de futbol?» Aleshores, 
bé, doncs, aquesta persona et dóna la idea i tots el se-
gueixen, i se’n van cap a la pista de futbol. Alesho-
res apareix un senyor, que és de l’escola, podríem dir 
–l’Administració–, i li diu: «Sí, sí, podeu jugar –podeu 
jugar–, però abans hauríeu de llicenciar-vos..., o sigui, 
tenir una llicència de jugador, d’uns 250 euros, i des-
prés podreu jugar. Ah, bé, i també hauríeu de fer una 
altra cosa: hauríeu de, no ho sé, constituir-vos com a 
equip i posar-hi tres mil euros, i llavors podreu jugar. 
Bé, podreu jugar... –ja m’entens–, podreu jugar, més 
o menys, d’aquí a uns vuitanta dies de mitjana.» Què 
passa amb aquest partit? Doncs, que no es juga. I, si es 
juga, es jugarà, doncs, fora d’aquella pista, perquè la 
gent que té ganes d’iniciar alguna cosa, si no li dónes 
pista, ho fa en una altra banda. Llavors, aquesta és la 
realitat que hem d’intentar que no es doni.

La Inés..., comentaves això, no?, si la gent que va a bus-
car..., si aprofitem l’avinentesa, doncs, perquè no no-
més sigui anar a buscar feina, sinó perquè, ja que es-
tem en un paradigma en què cada cop més, i això ens 
tocarà a tots –tinguem o no tinguem sort, ens toca-
rà a tots–, haurem de canviar constantment de lloc 
on treballem, doncs, cada cop més estem en el punt 
de no buscar feina, sinó de buscar on la podem crear. 
No forçosament sent empresaris; vull dir, una perso-
na no té per què ser empresària per crear feina, però 
sí que només aportaràs valor si ho fas lligat als teus 
talents. Doncs, sí, seria molt bona idea, d’alguna ma-
nera, entrellaçar que qui ve a buscar feina..., allà ma-
teix estigui pensat que se’l pugui acompanyar al fet 
que també emprengui –seria una bona idea. Perquè, 
al final, persona que emprèn, persona que traiem del 
grupet dels que hem d’ocupar, no?

I la Marta..., deies..., bé, deies això, no? Aquests que 
recolzaves, aquesta visió del canvi de paradigma i 
que..., sí, bé, això, que crec que hem d’educar en em-
prenedoria, hem d’educar en responsabilitat personal, 
i, com dèiem abans amb la Montserrat, doncs, seria 
molt bo que ho féssim sempre des de l’autenticitat, no 
des d’un tema curricular, sinó que és un tema que, bé, 
algú que realment ha viscut allò t’ho explica i t’ho fa 
arribar, i et fa veure quin és el valor i el risc que s’as-
sumeix quan es vol tirar endavant un projecte.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Justo Marco.

Justo Marco Fernández

Bueno, había varias cuestiones de las que se plantea-
ban algunos... Alguno hablaba de cuál es el modelo, 
¿no?, de... Hablaba, el Oriol, de un modelo..., unidos 
o..., no sé. Yo llevo veinticinco años viendo modelos 



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  61

de gestión de políticas activas de ocupación estatales, 
autonómicas, y se han ido haciendo cambios y trans-
formaciones, y la realidad es que no hay ningún mo-
delo bueno ni malo. Los modelos son modelos, y, tal 
y como van evolucionando y van avanzando, intentan 
corregir problemas, desajustes, y a veces actitudes que 
se provocan durante los periodos en los que son vi-
gentes.

El único..., por lo tanto, el problema no es tanto cómo 
desarrollamos un modelo absolutamente eficiente, si-
no cómo realmente la sociedad se dota de los valores 
adecuados para poder gestionar las políticas públicas 
y el interés común de forma adecuada.

Y aquí yo no sé si me planteo..., es decir, hay elemen-
tos de financiación del sistema que... Yo recuerdo que, 
cuando se gestionaban en este país 6.000 millones de 
euros en políticas activas de ocupación, pues, la for-
ma de asignar los recursos era una..., un poco, ¿no?, 
fácil: aquí había dinero de sobra y, por lo tanto, había 
que empezar a ver cómo se distribuía. Eso dio lugar 
a la creación de sistemas de captación de recursos de 
grandes empresas, de grandes consultoras, que sabían 
relacionarse bien con las estructuras del poder, y que, 
bueno, a partir del 2010-2011 han desaparecido todas.

Aquí nos hemos quedado unos cuantos, ¿eh?, que he-
mos podido sobrevivir durante todo este tiempo, que 
hemos generado las estructuras, y que en este momento 
todavía estamos en la capacidad de poder seguir dando 
servicio, ¿no? Y todos los que..., los grandes captadores 
de recursos del sistema, todos han desaparecido –to-
dos..., ya no están. Con lo cual ahora estamos en una 
situación de volver a recuperar... –y, además, recur-
sos que hubieran sido necesarios en estos momentos, 
y que ya no están. Estamos en la situación de volver a 
recuperar una estructura que realmente sea eficiente, 
de dar respuestas en un mundo como el que se definía 
aquí, cambiante y cada vez más exigente con las com-
petencias profesionales, tanto de los trabajadores como 
de los empresarios. Y además hay que verlo con opti-
mismo. Y los valores con que tiene que gestionarse eso 
son, por supuesto, valores de eficiencia colectiva, que, 
bueno, yo creo que tenemos que construir.

Alguna de las preguntas que se me planteaban era de-
cir: «Oye, en cuanto al certificado de profesionalidad, 
¿cómo establecer los procesos de acreditación, los 
procesos de vinculación con las unidades de compe-
tencia, y, a partir de ahí, cómo hacer eficiente esa apli-
cación?» Pues, esa es la discusión y el debate, y las es-
tructuras que en estos momentos –de ocupación–, que 
llevamos tiempo trabajando y viendo la oportunidad 
del certificado de profesionalidad como un elemento 
y una herramienta útil tanto para empresas como para 
trabajadores..., en estos momentos con lo que nos en-
contramos es con una discusión de si eso lo tiene que 
gestionar el Servei d’Ocupació de Catalunya o el De-
partament d’Ensenyament. Y esa es la auténtica dis-
cusión y debate con los que nos encontramos: quién 
gestiona los recursos, y no cómo se hacen y cómo se 
hace más eficiente, y cómo se ponen en valor todas las 
estructuras que en estos momentos, tanto las personas 
que estamos cerca del usuario y de la empresa, las em-
presas, las estructuras de la Administración educati-

va..., somos capaces de poner en valor todo lo que te-
nemos para hacer eficiente el modelo.

Si es que a lo mejor no harían falta tantos recursos, si 
fuéramos capaces de vincular adecuadamente las es-
tructuras que ya tenemos y que están funcionando a 
los objetivos que nos tenemos que plantear como so-
ciedad, ¿no? Eso es el elemento central. Yo no sé en 
la Ley de FP cómo se están planteando las cosas, pe-
ro, tal y como lo vemos los operadores y los que nos 
conformamos como miembros, tal y como estable-
ce el principio de la ley, como componentes del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya nos sentimos un poco, 
bueno... –no me ha salido por ahí la palabra (l’orador 
riu)–, asustados, ¿no? Porque..., decir: ¿de qué sirve 
todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, si aho-
ra lo que nos encontramos...? Con que... Bueno, pues, 
todo ese esfuerzo no se ha hecho.

Yo, cuando decía antes: «El servei d’ocupació no ha 
hecho todo el esfuerzo»..., es eso. Yo creo que hay un 
elemento central, que en estos momentos es ver cómo 
conseguimos todo el tema de la acreditación de la ex-
periencia, y las estructuras que nos dedicamos a la 
formación ocupacional no vemos por dónde vincular 
nuestros usuarios con esa acreditación de la compe-
tencia. Yo sé que se está haciendo un esfuerzo enor-
me en desplegar con un elemento de calidad toda la 
formación ocupacional que se hace en el SOC, pero 
ese elemento me parece central, el hecho de que po-
damos coger al conjunto de usuarios y vincularlos con 
un proceso de reconocimiento de la experiencia.

¿Qué es lo que haría más eficiente? Pues, entre otras 
cosas, vincular a los agentes sociales, que en estos mo-
mentos tienen una participación directa en el SOC, y 
a través de la negociación colectiva de la clasificación 
funcional de los convenios, con la estructura de uni-
dades de competencia. Y, por lo tanto, obligar a los 
diferentes sectores económicos a que su clasificación 
funcional tenga una relación directa con nuestro siste-
ma educativo. Eso alimentaría dos cosas: mayor nivel 
de garantía de que los trabajadores que se contratan en 
una empresa tienen las competencias adecuadas y, a la 
misma vez, retroalimentar el sistema educativo. Por-
que cuando viéramos, como mínimo, más regulado..., 
más obligados a regular los contenidos de una deter-
minada categoría profesional, eso obligaría a todos a 
adaptarnos, a actualizar y a traer mejores condiciones 
en la forma de realizar... (sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –eso que 
ha pitado era el mío, ¿no? (Veus de fons. L’orador riu.)

Bueno, pues, nada. Yo estoy a vuestra disposición, de 
todas formas, para... (L’orador riu.) De acuerdo, ¿eh? 
Nada, lo de los jóvenes..., estoy de acuerdo. Oye, no 
sobra nada, ¿eh?, pero también te quiero decir que, en 
estos momentos, a lo mejor ese mismo impulso que se 
está dando en dar una respuesta a las necesidades de 
los jóvenes –ese mismo– se debería dar a los mayores 
de cuarenta y cinco años.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Marco. I, per finalitzar, té la 
paraula el senyor Pere Forga.
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Pere Forga Visa

Bé, en tot cas, seré breu. Es feia, a l’inici del torn de 
preguntes dels grups, el tema de si havien d’intervenir 
diversos actors o diversos operadors en el sistema. Es-
tem davant un pas endavant d’aquest projecte, que és 
el dret a l’ocupabili..., a reconèixer el dret a l’ocupabi-
litat com un dret subjectiu. Aquí del que es tracta no 
és definir si és un operador o diversos operadors; aquí 
del que es tracta és de dotar absolutament d’eficàcia el 
sistema, perquè la població ens ho demanda, eh?

Possiblement, un únic operador és impossible que pu-
gui donar aquesta eficàcia. A més a més, entre els di-
ferents operadors –reitero el punt de vista sindical– hi 
ha treballadors, eh?; hi ha empreses i hi ha treballa-
dors que hi treballen, que si féssim un únic operador 
difícilment això es podria aguantar.

Un altre moment de les preguntes que han sortit és so-
bre el tema de les polítiques actives, polítiques passi-
ves d’ocupació –bàsicament era entrar en política, eh?, 
el que ens han preguntat–; sobre si era millor que hi 
hagués una gestió única en el supòsit d’un possible no 
sé si ha dit el senyor Amorós «estat independent» –em 
sembla que no ho ha dit així, però volia dir això, no? 
(Veus de fons.) Eh? Ho ha dit. Bé, en tot cas, jo sobre 
aquest tema no voldré entrar. Previsiblement, qui té la 
doble competència pot ser més efectiu. Ara bé –ara 
bé–, el marc és el que és; és superable o no superable, 
i possiblement una bona coordinació entre qui té la 
competència de les polítiques actives i passives també 
pot donar sortida..., eh? Entenc que no... Un únic mo-
del en què un tingui les polítiques actives i passives no 
és l’única sortida previsible a tot això.

Per últim –per acabar ja–, respecte al que el SOC ha 
d’oferir: el SOC ha d’oferir, essencialment, tot el que 
necessita una persona que es troba en situació d’atur: 
orientació, acompanyament, formació i seguiment.

Ja està.

El vicepresident

Moltes gràcies. Agraïm la compareixença de tots quatre.

I emplaço els diputats i diputades dins de mitja hora, 
un altre cop, a continuar la sessió de tarda.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i 
deu minuts i es reprèn a les quatre i tretze minuts.

El vicepresident

Bé, bona tarda. Continuem les compareixences.

Compareixença
d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01122/10)

Ens acompanyen Laura Pelay i Bargalló, de la Unió 
General de Treballadors, que l’acompanya el senyor 
Santos Félix, com a acompanyant; el senyor Joan Car-
les Gallego Herrera, secretari general de Comissions 
Obreres –l’acompanya Cristina Faciaben Lacorte, se-
cretària de Socioeconomia de Comissions Obreres. 
Crec que hi ha hagut un canvi en els compareixents 
i compareix Pilar Ruiz Delgado, de la Central Sindi-
cal Independent i de Funcionaris. És així? (Pausa.) 
I l’acompanya Mercedes Arévalo Hernández. No sé 
si el senyor Escamilla també. (Veus de fons.) També? 
Doncs, el senyor Joan Jesús Escamilla... –Escanilla. 
I el senyor Carles Sastre Benlliure, secretari general 
de la Intersindical-CSC.

Els donaré la paraula per espai de deu minuts a cadas-
cun i després els portaveus també faran unes interven-
cions de tres minuts cadascun. I després vostès podran 
tornar a contestar per espai de cinc minuts. En primer 
lloc, té la paraula la senyora Laura Pelay i Bargalló, 
Unió General de Treballadors.

Laura Pelay i Bargalló (secretària d’Estat del 
Benestar i Treball de la Unió General de Treballadors)

Bé, hola, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, 
agrair des de la UGT de Catalunya que ens hàgiu con-
vidat a comparèixer en aquesta comissió, en una llei 
que per nosaltres és cabdal, com és la Llei del sistema 
d’ocupació de Catalunya. 

La veritat és que és una llei que pot tenir molts defec-
tes, pot tenir molts pecats, però de què s’ha parlat a 
bastament amb les organitzacions sindicals i empre-
sarials. No es pot dir que no l’hem treballat, no es pot 
dir que no hem debatut amb el Govern aquesta llei, 
però també som molt conscients que aquesta llei neix 
d’un pecat original. Nosaltres des del primer moment 
vam situar al Govern de Catalunya que volíem plante-
jar quin model de SOC volíem, quin model enteníem 
nosaltres que Catalunya havia de tenir de servei públic 
d’ocupació. I, a partir d’aquest moment, el Govern ens 
va situar en una negociació damunt d’un articulat, i 
segurament aquí ve el problema i el pecat original pel 
qual la meva organització no va poder donar suport a 
aquest avantprojecte de llei.

Nosaltres teníem molt clar des del principi quin és el 
moment en el qual afrontem aquesta llei. Estem en 
un moment de baixada de partides dels fons que ens 
vénen de Madrid per a les polítiques actives d’ocupa-
ció; estem en un moment de molt atur, molta precari-
etat i moltíssima parcialitat, i, a més a més, estem en 
un moment en què els canvis legislatius que ens vénen 
des de Madrid ens provoquen un tsunami brutal da-
munt del nostre sistema públic d’ocupació.

La veritat és que nosaltres sempre hem dit que això és 
com la tempesta perfecta; és a dir, tu abaixes els di-
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ners de polítiques actives, especialment el servei d’in-
termediació i els serveis de modernització... És evi-
dent i nosaltres des del primer moment hem situat que 
el SOC té un problema –mai no hem volgut defugir 
el debat que el SOC té un problema–, però és evident 
que, si cada vegada el dotes de menys pressupost i de 
menys efectius humans, el SOC realment ho té molt 
difícil per poder esdevenir el servei públic d’ocupació 
que entenem nosaltres que hauria de ser.

Aquesta llei des del principi nosaltres vàrem creure i 
vàrem entendre que és una llei absolutament oberta, 
i així se’ns va dir des del Govern. Se’ns va dir: «Pot 
servir per a absolutament tots els colors de qualse-
vol persona que governi.» Doncs, és precisament sota 
aquests paràmetres que a nosaltres és una llei que ens 
fa..., perdoneu-me l’expressió, però ens fa patir, i molt. 
Ens fa patir, i molt, perquè pot convertir el SOC en un 
simple gestor de subvencions o repartidora de diners, 
perquè pot convertir el SOC en un simple coordina-
dor o coordinadora de projectes. I és en aquest sentit 
que nosaltres entenem que aquesta llei no és una llei a 
l’alçada del país, d’un país que creu en uns serveis pú-
blics d’ocupació.

També, però, cal esmentar que sí que hem arribat a al-
guns punts favorables en aquesta llei que jo crec que 
cal posar en valor, com és que des del principi la UGT 
de Catalunya va defensar que els aspectes que aquí es 
contemplen havien de ser un dret subjectiu; és a dir, 
un dret subjectiu –la cartera de serveis– reivindicable. 
Jo sempre poso l’exemple que què més voldria jo que 
un aturat m’anés a un jutjat per reivindicar que no té 
formació, en tant que aquest és un dret subjectiu que 
se li reconeix en aquesta llei. I també és veritat que té 
alguns altres punts positius, com és la implicació al 
territori. Havíem perdut des de feia molt de temps el 
concepte de concertació territorial; és veritat que es 
contemplava a l’antiga llei, però també és veritat que 
vàrem ser incapaços o que els successius governs va-
ren ser incapaços de desplegar aquest desplegament 
territorial que nosaltres entenem que a partir d’aquesta 
llei, doncs, podrem fer.

Quin és el model que defensem des de la UGT de Ca-
talunya de servei públic d’ocupació? Nosaltres volem 
un servei d’ocupació de Catalunya que sigui una es-
tructura de país, una estructura sòlida i pública. Vo-
lem un SOC on les decisions es prenguin des dels inte-
ressos generals, i no des dels interessos ni corporatius 
ni empresarials. I, quan dic «empresarials», dic abso-
lutament empresarials, en el més ampli concepte de la 
paraula. Volem un SOC que sigui generador d’expec-
tatives i no creador de decepcions. Fa poc la UGT de 
Catalunya presentàvem un estudi que en dèiem «Els 
perduts del SOC», que són aquells 25.000 treballadors 
i..., aturats i aturades que desapareixen cada mes de 
les llistes del SOC, però desapareixen de les llistes del 
SOC no perquè hagin trobat ocupació, sinó perquè no 
tenen ni prestació d’atur, ni perceben que el SOC pu-
gui ser una sortida viable cap als seus interessos.

Volem també un SOC modern i que sobretot sigui àgil 
i flexible a les noves necessitats. Jo moltes vegades em 
pregunto: cal fer la mateixa formació a gent que no 
té el graduat de l’ESO que a gent que té màsters uni-

versitaris? En aquests moments els rostres dels aturats 
són absolutament diferents i són absolutament i dia-
metralment oposats. I és veritat que hem de tenir un 
SOC suficientment flexible per poder donar resposta a 
totes aquestes necessitats.

Però jo, si us sembla, ara passaré ja directament a l’ar-
ticulat. Des de la UGT de Catalunya us hem situat que 
teníem les nostres cauteles perquè era una llei molt 
oberta, i, la veritat, aquestes cauteles se’ns van fer en-
cara més evidents quan ja no ens vam posar d’acord 
ni tan sols en el nom. Nosaltres entenem que, si volem 
un SOC de país, aquest ha de ser un «sistema públic 
d’ocupació» –s’ha de dir així–, perquè precisament, 
des del moment que estem creant un sistema públic 
d’ocupació, el que estem dient és que tot allò finançat 
amb diners públics és públic i ha d’estar sota aquest 
paraigua d’interès general. Ni tan sols estem d’acord 
que sigui un sistema de polítiques públiques, perquè 
aquí el que estem dient és que les polítiques són pú-
bliques i la gestió pot ser privada. Ha de ser un siste-
ma públic d’ocupació que sobretot fomenti la cohesió 
i que sobretot fomenti la igualtat entre les persones.

També entenem que la carta de serveis ha de ser ma-
joritàriament realitzada per serveis propis del SOC 
–hem de nodrir el SOC de personal necessari per de-
senvolupar la carta de serveis– i que només subsidiàri-
ament ha de ser realitzada a través de mecanismes de 
col·laboració pública i privada.

També tenim les nostres reserves sobre el sistema únic 
d’informació. Tot i que entenem que és un avanç, ens 
preocupen moltíssim els aspectes relacionats amb la 
Llei orgànica de protecció de dades. I ens preocupa..., 
aquest és un fet que ens preocupa moltíssim, doncs, 
perquè aquí podem tenir fugues d’informació, i, so-
bretot, podem estigmatitzar o podem determinar i en-
casellar determinats aturats.

També, nosaltres entenem, en l’apartat de qui forma 
part del sistema, que únicament i exclusivament han 
de formar part del sistema aquells agents privats en 
tant que rebin finançament públic i desenvolupin tas-
ques del SOC. I és veritat que al final volem posar en 
valor que vàrem arribar un cert acord sobre una co-
missió de proveïdors; una comissió de proveïdors que, 
sota el nostre aspecte i sota la nostra entesa, ha de ser 
una comissió absolutament transparent i que ha de fo-
mentar entre tots els proveïdors del SOC la igualtat 
d’oportunitats en ares de la transparència.

Un altre tema que ens preocupa, i ens preocupa mol-
tíssim, és com es prenen les decisions dins del Con-
sell de Direcció del SOC. Nosaltres sempre hem po-
sat damunt la taula que ens preocupa moltíssim que la 
conselleria o el Govern de torn –i dic «el Govern de 
torn» en el seu màxim aspecte– tinguin la doble pre-
venció. És a dir, al cap de dos consells de direcció pot 
decidir unilateralment, però en totes les decisions hi 
ha d’haver la majoria qualificada del Govern. Llavors, 
sincerament, per nosaltres el consell de direcció passa 
a ser un consell assessor del Govern, més que no pas 
un consell de direcció. Sempre estem a la lliure litera-
litat que el Govern, al final, acabarà decidint. I és evi-
dent que els governs han d’asseure’s, parlar, ser flexi-
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bles i discutir amb el Consell de Direcció del SOC; no 
imposar unilateralment sempre les mesures.

Un dels altres aspectes fonamentals que per nosaltres 
era important amb aquesta llei era tot el procés d’in-
termediació. És veritat que aquí estem absolutament 
condicionats per les lleis estatals, però també és ve-
ritat que, com he situat abans, el malalt el pots ma-
tar d’inanició o el pots intentar ressuscitar. En aquests 
moments, situem el debat que la intermediació pública 
no funciona, però, evidentment, si cada vegada la no-
drim de menys personal, doncs, no funciona. Però és 
que, a més a més, nosaltres hem situat que calia fer 
un servei d’intermediació més modern. Podem parlar, 
com parlen França o Alemanya, de prospecció d’em-
preses? Podem parlar d’un sistema d’intermediació 
que faci altres coses i que no sigui un sistema passiu? 
És en aquest punt que nosaltres situàvem la interme-
diació al SOC i que enteníem que únicament i exclu-
sivament la col·laboració pública i privada havia de ser 
–si és que havia de ser– complementària.

Finalment, perquè se m’acaba el temps, els profes-
sionals. No hi ha SOC sense professionals. I des de 
la UGT de Catalunya defensarem que el desplega-
ment d’aquesta llei no comporti la pèrdua d’absoluta-
ment cap lloc de treball; però no la pèrdua..., és que el 
SOC ha de créixer, i ha de créixer si volem que sigui 
una estructura sòlida i de país.

I per acabar, president –un minut–, nosaltres, dins 
d’aquests professionals..., s’està externalitzant bona 
part de la tasca que haurien de fer ells. Nodrim aquest 
SOC, perquè, quan estem parlant de professionals 
de SOC, estem parlant de CIFO, estem parlant d’in-
termediació, estem parlant d’un espectre molt ampli.

I per acabar, i finalment, a nosaltres ens preocupa 
moltíssim la incardinació d’aquesta llei amb la Llei 
de l’FP. Estem en un moment crucial, en què les dues 
lleis caminen en paral·lel. Per nosaltres no estan sufi-
cientment incardinades, no estan suficientment trava-
des, i és evident que, si volem fer d’aquestes dues lleis, 
doncs, dues lleis de país, és el moment d’asseure’ns i 
sobretot travar-les, perquè el model productiu de casa 
nostra i el sistema públic de casa nostra depenen en 
bona part d’aquestes dues lleis.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Pelay.

I té la paraula el senyor Joan Carles Gallego Herrera, 
secretari general de Comissions Obreres, per espai...

Joan Carles Gallego Herrera

Si no et molesta, em deixes parlar l’últim? Per aca-
bar-me de situar, perquè és que estic una mica descol-
locat.

El vicepresident

Doncs, sí. Si a la resta de compareixents no els impor-
ta, a nosaltres... (Veus de fons.) Molt bé.

Compareixença
d’una representació de la Central Sindical 
Independent i de Funcionaris a la secció 
sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01124/10)

Doncs, si no els sap greu, passo –si ningú hi té res a 
dir..., total, és igual– la paraula a la senyora Pilar Ruiz 
Delgado, de la Central Sindical Independent i de Fun-
cionaris.

Pilar Ruiz Delgado (representant de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris)

Hola, molt bona tarda. President, membres de la Me-
sa, diputats i diputades, compareixents, agraïm des 
de la Central Sindical Independent i de Funcionaris 
l’oportunitat que ens heu donat avui per comparèixer 
i poder exposar el nostre parer al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

Tenim en compte que aquest projecte de llei de ben se-
gur a hores d’ara és ben conegut per part de tots els di-
putats dels grups parlamentaris, però sí que vol dríem 
fer certes consideracions. Sota el nostre criteri són 
prou substancials.

Actualment ens trobem en una greu situació pel que 
fa a l’ocupació i els nivells d’atur elevats. Al final del 
quart trimestre de l’any 2014 teníem una taxa d’atur 
aproximadament d’un 20 per cent. Hi han uns factors 
determinants a l’hora d’avaluar l’ocupabilitat d’aquest 
col·lectiu aturat; entre ells, hem de veure quant temps 
fa que els aturats estan amb una demanda d’ocupació. 
Tenim que aproximadament un 44 per cent ja té més 
de dotze anys..., de dotze mesos –perdó– d’inscripció. 
Si mirem el valor de l’edat, tenim més o menys el 50 
per cent d’aturats que ja té més de quaranta-cinc anys. 
I, pel que fa al nivell de formació assolit, podem veure 
que el gruix dels aturats, aproximadament sobre un 60 
per cent, correspon a gent amb un nivell de formació 
d’educació general o, màxim, d’educació secundària.

En resum, tots aquests factors el que fan és afectar, i 
molt, i condicionar l’ocupabilitat de tots aquests atu-
rats, i més si tenim en compte que el mercat laboral 
que tenim actualment és un mercat canviant. Fins i tot 
hem d’afegir que, en els moments de crisi econòmi-
ca actual, els governs heu fet unes fortes retallades de 
recursos, i, per tant, en un moment molt crucial, fins 
i tot han baixat i han disminuït les aportacions a les 
polítiques actives d’ocupació. Per tant, han agreujat tot 
aquest problema que tenim al món dels aturats.

Aquest Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i el Servei d’Ocupació de Catalunya entra en de-
bat en aquest marc conjuntural, i el nostre punt de vis-
ta, des del CSIF, s’imbrica en dos trets característics: 
un és defensar la dignificació professional dels emple-
ats públics i, en segon lloc, reforçar la gestió pública 
de l’ocupació. La pèrdua de llocs de treball que ha anat 
patint el SOC ha anat repercutint clarament en el ser-
vei que s’està donant a aquests aturats. El tractament 
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individualitzat i d’accés a les polítiques actives d’ocu-
pació, que tant s’està postulant en aquest projecte, no 
es pot donar amb els efectius que tenim actualment.

També, aquest projecte parla que el SOC ha de ser un 
centre de governança. Per poder ser un centre de go-
vernança, en primer lloc, cal recuperar aquests recur-
sos humans necessaris. Dic «recuperar» perquè l’any 
2010 aquests efectius ja els teníem, i, malgrat ser un 
servei essencial, les retallades també hi han deixat 
petjada. I com a exemple tenim que hi ha personal 
dels programes dels serveis centrals que ha dismi nuït, 
i, també, una part dels orientadors que teníem a les 
oficines de treball també han disminuït; fins i tot te-
nim oficines de treball que ja no tenen cap orientador.

Per tant, el que necessitem és que la cartera de serveis 
que tinguéssem es pugui oferir als ciutadans, es pugui 
oferir també a les empreses, però que es pugui oferir 
amb la mateixa qualitat a qualsevol lloc del nostre ter-
ritori. D’acord? Per tant, com no es pot dir d’una al-
tra manera, defensem el caràcter cent per cent públic 
del SOC; volem que la col·laboració publicoprivada, 
tan publicitada en aquest projecte, quedi perfectament 
definida per tal de garantir-la. Tornem a reivindicar 
l’empleat públic com una part essencial, tant a nivell 
organitzatiu com pressupostari. Bona part d’aquests 
demandants requereixen una orientació professional, 
i, per tant, necessiten que la poguéssem valorar amb 
ells, millorar la seva culpabilitat, però, per tant, hem 
de poder donar uns serveis pròxims als seus llocs de 
residència. Penseu que hi ha molta gent que en aquests 
moments ja no percep cap subsidi, no té cap font d’in-
gressos, i, per tant, ens hem d’apropar a ells modifi-
cant una mica el sistema que tenim actualment.

Un altre element cabdal és la concertació territorial. 
Aquestes estratègies territorials de què es parla durant 
el projecte cal imbricar-les bé; s’ha d’evitar la duplici-
tat de serveis a nivell local i comarcal. Necessitem fer 
una bona anàlisi territorial, i fer-la en base a les ne-
cessitats dels demandants en cada un dels espais, ai-
xí com de les empreses que hi han en aquells punts 
del territori. No hem d’oblidar que el nivell d’estudis 
que tenim és que aproximadament el 70 per cent no-
més té una qualificació acadèmica bàsica i general, i, 
per tant, cal que el SOC estigui formant part també 
d’aquesta altra llei, que està funcionant en paral·lel, i 
que formi part d’una formació professional integrada. 
El SOC cal que puga participar de tota aquesta llei i 
estiga inclosa dins de la seva regulació.

Un punt a destacar que creiem que ha generat cert de-
bat, un debat que a més a més és molt legítim, és el te-
ma de la coordinació amb les agències privades. Clar 
que hi ha un recel al nostre sindicat, perquè és una 
part de la tasca que s’estava fent fins ara a les ofici-
nes de treball, i, d’entrada, aquests nous actors ens fan 
pensar que hi ha una privatització encoberta del ser-
vei. La feina que han de fer aquestes, la qual cobraran 
amb unes quantitats que no són gens menyspreables, 
és una tasca que ja s’estava fent a les oficines, és una 
tasca que s’estava fent per empleats públics; atès que 
s’han anat minvant els efectius de les oficines, aquesta 
tasca s’ha anat externalitzant.

No acabem de veure clar com es fa la derivació d’a-
quest servei; no creiem des del nostre sindicat que 
aquestes mesures donin uns bons resultats pels cos-
tos que tenen. Des del CSIF posem en dubte la rendi-
bilitat del programa, ens qüestionem com funcionarà 
tot el procés de les agències de col·locació, tenim dub-
tes de si realment deuen haver donat un augment de la 
inserció o, algunes d’elles, que puguen ser empreses 
temporals..., estiguen canviant gent que ja estava tre-
ballant en uns moments determinats per uns altres que 
siguen els que corresponen a les seves llistes.

Un altre punt important és que el SOC ha de donar su-
port a les empreses. Estem parlant que hi ha d’haver 
un paper efectiu de la prospecció del SOC, que l’ha de 
portar a terme el SOC, i és una funció que actualment 
es troba bastant oblidada, perquè no hi han efectius 
per poder-la fer.

Ja per acabar, un altre tema que també vull destacar 
és el referent a l’estructura territorial. No es defineixen 
funcions competencials clares dels serveis territorials, 
per exemple, com puguen ser els serveis a les empre-
ses, els serveis d’autoempresa. Tampoc especifiquen 
quines són les competències en la nova concertació 
territorial; és a dir, hi han unes funcions que se situen 
per damunt de la coordinació de les actuacions de les 
oficines de treball, que no queda prou definida. Tam-
bé és de vital importància el control de tots aquests 
agents que participen en el sistema d’ocupació de Ca-
talunya. És imprescindible, doncs, que se puga fer un 
bon establiment i un càlcul d’indicadors que permetin 
fer una planificació, fer un seguiment, i poder fer la su-
pervisió de les seves activitats i dels seus programes.

En definitiva, i per acabar, dir que des del CSIF defen-
sem el caràcter cent per cent públic del SOC. Estem 
convençuts que aquest marc normatiu hauria de ser-
vir per reconèixer la professionalitat dels empleats pú-
blics, així com reforçar la gestió pública de l’ocupació.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Ruiz.

Compareixença
d’una representació de la Intersindical-CSC 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01159/10)

I té la paraula el senyor Carles Sastre Benlliure, secre-
tari general de la Intersindical-CSC.

Carles Sastre Benlliure (secretari general 
de la Intersindical-CSC)

Bona tarda a tothom. Gràcies per la invitació. I a mi 
m’agradaria intervenir no només com a secretari ge-
neral, sinó també com a usuari del servei en diversos 
episodis de la meva vida.

I, llavors, la sensació que tinc és una mica que el SOC 
no funciona; és la meva percepció –en tant que usuari, 
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eh? I, quan veig aquesta llei, el que em dóna una mi-
ca la impressió és que –bé, ja ho vaig dir una vegada 
en una comissió– el problema és l’economia, segueix 
sent l’economia, i dóna una mica la impressió que es-
tem reproduint el mateix model; o sigui, estem tor-
nant a más de lo mismo. Crec que això és un problema 
realment important. O sigui, una fórmula que no ens 
ha funcionat, que en un context de crisi, a més a més, 
doncs, ha funcionat menys, en part també per tot el te-
ma de manca de recursos, retallades, etcètera..., quan 
d’alguna manera podem tenir la possibilitat de girar el 
mitjó, jo crec que no l’acabem de girar, i aquesta em 
sembla que és una, diguem-ne, ocasió mancada o frus-
trada a hores d’ara per al SOC, no?

Com s’ha dit anteriorment, entenem que ha de ser un 
servei de titularitat pública i exercit públicament; són 
recursos públics i entenc que això seria el més raona-
ble. S’ha plantejat també que plantejar..., o sigui, en el 
context econòmic actual, i laboral actual –no hi incidi-
ré perquè ja s’ha dit a bastament, i suposo que tothom 
més o menys amb això coincidiríem, no?–, o parlem 
dels sistemes de formació, o parlem del sistema de qua-
lificació professional, o parlem del sistema de formació 
professional, i intentem imbricar al màxim aquests jo 
diria tres aspectes, o, si no, realment estarem repetint 
una fórmula que no ha sigut precisament d’èxit.

Llavors, elements..., o sigui, es parla..., a la primera 
part del text, es parla molt d’estratègia, i jo penso que 
aquí tenim un dèficit d’estratègia important. O sigui, 
no entenem o no..., jo crec que la magnitud del desas-
tre en ocupació en aquest país, i no només en ocupa-
ció, sinó el canvi de model productiu, amb desapari-
ció en bona mesura del teixit industrial, etcètera, amb 
problemes concrets al territori, i parlo concretament, 
jo què sé, doncs, de les zones de les Terres de l’Ebre, 
en què és absolutament..., la situació industrial, la si-
tuació econòmica, la situació laboral és absolutament 
desastrosa.

Llavors, o som capaços de conjuntar els elements de 
formació professional amb els elements del que seria 
el SOC, intentar la concertació entre oferta i deman-
da del mercat de treball, suposant que això existeixi 
–aquest és un altre debat–, o entrem..., o obrim el me-
ló de debò o jo diria que estem una altra vegada en la 
situació còmoda, tranquil·la, que és el revival; tornem 
a reformular... És bàsicament una declaració d’inten-
cions. D’acord, molt bé. O deixa el model antic, di-
guem-ne, aquesta mena de concertació publicoprivada 
–no se sap ben bé el què–, d’acord?, intenta obrir una 
mica el tema de la concertació a nivell local... –crec 
que això és important.

Però, clar, o casem d’alguna manera els elements del 
que seria la funció del SOC, d’intentar acompanyar els 
aturats en el procés de recerca del lloc de treball..., pe-
rò o això va acompanyat amb requalificacions profes-
sionals importants, o va acompanyat amb una refor-
mulació de la formació professional, o, si no, estarem 
remenant les cireres una altra vegada sense que hi ha-
gi un canvi, diguem-ne, qualitatiu important.

Jo crec que és la mancança més enllà de l’articulat o 
de les qüestions més, diguem-ne..., que si és una llei 

oberta, no?, com deia la Laura. D’acord, és una 
llei oberta, però crec que no aborda o no s’aborda es-
tratègicament el fet fonamental, i és que o capgirem 
el mitjó en el tema de formació professional, serveis 
d’ocupació, amb requalificacions professionals, i terri-
torialitzem molt tot aquest engranatge, o, si no, doncs, 
bé, estarem en una mena de ficció, tornarem a muntar 
un artifici que en el moment que entrem una altra ve-
gada en recessió o en el moment en el qual no hi hagi 
un model, diguem-ne, econòmic productiu que repren-
gui o que ens retorni a situacions anteriors al 2008, es-
tarem..., jo diria que estem una mica perdent el temps, 
perdent oportunitats, quan, d’altra banda, la situació 
econòmica, social, va absolutament molt ràpida.

Jo crec que és, bàsicament –i aquí acabaré–, una opor-
tunitat mancada, precisament per manca potser d’am-
bició. Jo crec que estem massa ancorats en el model 
anterior, i el más de lo mismo ja s’ha demostrat que 
poca sortida i pocs resultats donarà.

Ho deixo aquí. Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Sastre.

Compareixença
d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01123/10)

I, ara sí, té la paraula el senyor Gallego, secretari ge-
neral de Comissions Obreres.

Joan Carles Gallego Herrera (secretari general 
de Comissions Obreres)

Veig que..., o segueixo veient que això de l’aigua és 
comú a totes les comissions, perquè l’altre dia vaig ve-
nir a..., l’FP i tampoc hi havia aigua, o n’hi havia poca 
–n’hi havia poca. (Veus de fons.) Ah, d’acord. Sí, por-
teu-la perquè, si no, ja vaig jo cap allà. (L’orador riu.) 
Ja m’estranyava a mi que una cosa com l’aigua no la 
donéssiu al Parlament.

No, jo..., una primera qüestió amb relació, diguéssim, 
al format, que em va passar una cosa similar també 
quan vaig anar..., al format de la compareixença amb 
relació a la Llei de formació professional i qualifica-
cions professionals. Jo no sé quins són els formats 
que us han de ser més útils als senyors i a les senyores 
diputades per a la vostra tasca, que m’imagino que les 
compareixences són per intentar-vos donar elements 
que després a vosaltres us permetin triar. Aleshores, 
clar, jo em vaig trobar a la Llei de formació professio-
nal i qualificacions professionals, i així ho vaig ex-
plicitar, que estàvem barrejant en una mateixa com-
pareixença organitzacions que representaven àmbits 
diferents. Uns, els professionals del sector; altres, el 
conjunt, diguéssim, de la classe treballadora, en aquest 
cas, no? Uns amb uns interessos i unes participacions 
directes en el funcionament del sistema, diguéssim, i 
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altres, potser, amb un altre plantejament. Vosaltres ho 
heu de decidir; a mi se’m fan una mica estranys, di-
guéssim, formats en els quals podem parlar d’una cosa 
i de la contrària. No sé si serà prou útil i tal.

Dit això amb relació al format –això de l’aigua ja ho 
he dit, però veig que era un error meu–, quant a l’actu-
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que d’entrada 
tenim clar és que el que fa és modificar i substituir la 
Llei del SOC, no?, que es va aprovar l’any 2002. L’any 
2002 aquella llei es va aprovar..., es va (veus de fons)... 
No, és que, si no, no se n’assabenta el..., no pot pren-
dre nota el president. (L’orador riu.) Aquella llei es va, 
diguéssim, aprovar amb un ampli consens, eh? Jo crec 
que aquesta és una dada que hem de tenir present.

Però és una llei que no es va després desplegar regla-
mentàriament, cosa que ha generat un seguit de dis-
torsions. Fonamentalment, si haguéssim de situar 
algunes de les distorsions de la Llei del SOC al no 
desplegar-se reglamentàriament –fonamentalment–, el 
diferent paper que la llei donava als cooperadors i a 
les entitats col·laboradores..., això no es va desenvolu-
par mai –primer problema–, i, segona, que la llei del 
2002 era una llei que només ordenava..., o sigui, no-
més regulava el SOC, eh?, el servei, l’instrument, però 
no ordenava el conjunt del sistema.

Per tant, diguéssim, el SOC és l’instrument del siste-
ma, però, si només abordaves el servei i no abordaves 
el conjunt del sistema, no s’abordaven un seguit de te-
mes referits a formació, acreditació de competències, 
relacions laborals..., qüestions, diguéssim, que han de 
configurar part del sistema. Per tant, aquests eren dos 
elements que d’alguna manera val la pena que els tin-
guem presents per veure si aquest projecte els soluci-
ona o els resol.

Altra qüestió, que també, quan estem debatent aquest 
projecte de llei, hem de tenir present... Segur que no 
són coses que hagin de formar part d’aquest projecte 
de llei, però sí que emmarquen el debat d’aquest pro-
jecte o l’eficàcia de qualsevol sistema d’ocupació, com 
són: el marc legal de relacions laborals que hi ha al 
nostre país –la reforma laboral que està facilitant la 
destrucció d’ocupació i la pèrdua de qualitat de l’ocu-
pació–; l’insuficient, diguéssim, aprofundiment en un 
marc català de relacions laborals que permeti tenir 
més convenis d’àmbit de Catalunya, que permeti dis-
posar de més instruments que afavoreixin la concer-
tació bipartida i tripartida, que permetin actuar amb 
relació al mercat de treball, o el mateix paper de l’au-
toritat laboral, que és competència de la Generalitat 
de Catalunya, per intervenir en el control del frau a la 
contractació o d’altres qüestions –bé, aquest és un al-
tre element. I el tercer element, també, és, diguéssim, 
la inexistència, en aquests moments, d’una renda ga-
rantida de ciutadania que permetés evitar que des de 
l’exclusió social..., que no hi hagi exclusió social, per-
què des de l’exclusió social serà impossible la inserció 
laboral.

Per tant, són tres elements que els situo aquí; no han 
d’estar a la llei, però com que sé que algun d’aquests 
debats l’heu de tenir... Podem fer molt bé això, però, 

si després no abordem la renda garantida de ciutada-
nia, tindrem una limitació; si no dotem de més..., si 
no facilitem el marc català de relacions laborals, si no 
fem que l’autoritat laboral jugui aquest paper, doncs, 
després, coses que podem situar en aquesta llei des-
prés no acabaran de funcionar perquè tindrem altres 
insuficiències. Per tant, situar també aquestes qüesti-
ons, perquè val la pena que les tinguem presents, no?

En qualsevol cas, tot i aquestes limitacions, nosaltres 
sí que compartim la necessitat i valorem positivament 
que es proposi una llei, una llei d’ordenació del con-
junt del sistema i també del servei; una llei que agluti-
na els actors o els instruments, les persones destinatà-
ries i les polítiques d’ocupació, intentant així superar 
les limitacions que hem esmentat abans amb relació a 
la llei del 2002. 

Però, tot i que el diàleg i la concertació social han es-
tat importants en tot el procés de debat d’aquest pro-
jecte de llei i han permès millorar el text inicial, ha 
estat impossible a l’hora de la veritat, al final de tot, 
arribar a un consens ple amb relació a aquest projecte 
de llei, bàsicament per algunes qüestions que ara co-
mentaré. No acaba d’ordenar tot el sistema d’ocupació; 
això ja vam situar-ho quan vam fer la compareixen-
ça en la Llei de formació professional i qualificacions 
professionals: van en paral·lel, no es toquen, no es con-
necten. O el plantejament de la col·laboració publico-
privada, que s’està fent en el marc de la norma estatal 
i sense acabar de garantir el caràcter públic del siste-
ma. O que no s’aborda el problema de fons de la rees-
tructuració del SOC –en aquest cas, del servei–, o l’es-
pai de concertació territorial, i algunes qüestions. Us 
situa ré algunes d’aquestes qüestions més en concret.

Vejam, sobre la concertació territorial en matèria 
d’ocupació, nosaltres entenem que la concertació ter-
ritorial ha de ser una de les estratègies bàsiques per 
aprofundir en la descentralització territorial del SOC i 
per ajustar els serveis a les necessitats d’ocupació reals 
que es produeixen en un àmbit territorial determinat. 
Però, tot i que els espais de descentralització la llei els 
situa d’àmbit comarcal, la llei també preveu la possi-
bilitat d’espais inferiors a la comarca. Aquesta cosa no 
l’acabem de compartir; creiem que això pot acabar ge-
nerant una atomització de les estratègies territorials, i 
aquesta atomització de les estratègies territorials po-
dria entrar, diguéssim, fins i tot en contradicció. Nos-
altres considerem que aquests àmbits haurien de tenir 
una dimensió més àmplia que la local i comarcal per 
tal de racionalitzar els espais, els marcs..., els espais, 
diguéssim, de concertació, i per assolir una descen-
tralització que sigui eficient de les polítiques actives 
d’ocupació; per tant, evitar les possibles contradicci-
ons que es poden donar si estem parlant d’àmbits ex-
cessivament petits, no?

Una altra qüestió és amb relació al paper de les orga-
nitzacions sindicals i empresarials. Nosaltres entenem 
que les organitzacions sindicals i empresarials..., es-
tem al Consell de Direcció del SOC. Crec que aquesta 
és una qüestió positiva –s’ha demostrat aquests anys 
que és un element positiu–; permet d’alguna manera 
situar algunes qüestions. Però les organitzacions sin-
dicals i empresarials, que han de jugar aquest paper 
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central en tot el que té a veure amb l’ordenació del sis-
tema d’ocupació, per les responsabilitats que tenim en 
el mateix mercat de treball..., però creiem, en qualse-
vol cas, i això entenem que el projecte no ho acaba de 
fer..., entenem que cal diferenciar clarament les enti-
tats que governen de les entitats que gestionen els pro-
grames de la carta de serveis, intentant que no es bar-
regin i que quedin separats, eh?

Crec que la llei reconeix el paper de les organitzaci-
ons sindicals en el sistema públic, i això és important, i 
defineix, per una altra part, la cartera de serveis i esta-
bleix ja un compromís de desenvolupament d’aquestes 
matèries. Haurem de veure, vejam, que això passi, per-
què també la del 2002 plantejava el desenvolupament 
de la cartera de serveis i després no es va donar; espe-
rem que això després es pugui realment desenvolupar.

Altra qüestió és el que dèiem abans també amb rela-
ció al caràcter de servei públic del sistema d’ocupació. 
Aquest per nosaltres és un dels principals esculls que 
dificulten que puguem donar suport a aquest projec-
te de llei, tal com està en aquests moments redactat. 
Perquè, tot i que l’Estatut d’autonomia de Catalunya ja 
defineix en el seu article 25 el caràcter públic del sis-
tema d’ocupació, en la proposta de llei creiem que no 
queda suficientment garantit. El mateix nom del pro-
jecte no és el «sistema públic d’ocupació», ni «sistema 
de polítiques públiques d’ocupació»; vol dir que aquí 
hi ha alguna qüestió i es posa en dubte, d’alguna ma-
nera, el caràcter públic, quan ja ni en el títol es situa. 
I, clar, si es posa això en qüestió, vol dir que posem en 
qüestió alguns dels elements que han de pressuposar 
aquest caràcter públic: gratuïtat, la responsabilitat fi-
nal última, també, per part de l’Administració públi-
ca, la garantia de qualitat... Bé, aquelles qüestions que 
han de garantir que el sistema sigui públic al marge 
o independentment del prestador, eh? Però aquestes 
qüestions creiem que no queden garantides.

I, en relació també amb el caràcter públic, el que fa 
el projecte de llei és validar la Ley de empleo estatal, 
una llei de empleo que, si ho recordem, és fruit de la 
reforma laboral, que va ser bastant contestada..., bé, va 
ser molt contestada, diguéssim, si més no per les or-
ganitzacions sindicals. Jo crec que l’evidència ha estat 
també el que ha passat. Però, bé, en qualsevol cas, la 
Ley de empleo estatal és el marc en què s’incardina, 
diguéssim, aquest projecte de llei, i, per tant, possibi-
lita que les agències privades de col·locació amb ànim 
de lucre puguin col·laborar amb els serveis públics 
d’intermediació laboral.

S’estableix la col·laboració publicoprivada, però no es 
defineixen l’abast ni les característiques del model a la 
mateixa llei que regula el sistema públic d’ocupació, 
la qual cosa pot acabar facilitant la privatització o ex-
ternalització de serveis ocupacionals bàsics, com po-
den ser l’orientació, la intermediació laboral..., i posa 
en risc l’equitat en l’accés a la carta de serveis ocupa-
cionals. I creiem que..., per nosaltres aquest és un dels 
principals problemes, el fet que la llei no acota el que 
entén, diguéssim..., el tema de la col·laboració publico-
privada, i pot permetre aquests problemes, especial-
ment en un moment en què no s’ha demostrat en cap 
moment que la intermediació laboral externalitzada 

a agències privades de col·locació amb ànim de lucre 
suposi una major eficiència i eficàcia del servei, i un 
menor cost econòmic, ni una major ni millor inserció 
laboral; això no està demostrat enlloc. Per tant, ens es-
tranya, diguéssim, que el projecte de llei situï una cosa 
que no té cap justificació objectiva.

I, a més, considerem que el preu de la intermediació la-
boral externalitzada serà més elevat, atès que les agèn-
cies amb ànim de lucre només tindran interès a col-
laborar amb l’Administració pública si poden tenir 
marges –marges econòmics, marges de beneficis– en 
la seva activitat. I això ens fa pensar també que l’únic 
atractiu per a aquestes agències mercantils serà «in-
termediar» amb les millors ofertes de treball i amb els 
candidats amb millors perfils professionals. I en aquest 
cas..., perquè en aquest cas, a més, les dificultats de col-
locació es redueixen, i, per tant, serà més fàcil el rendi-
ment empresarial. Clar, això fa que, per contra, les per-
sones més difícilment ocupables i les ofertes de treball 
menys atractives puguin ser discriminades pels obsta-
cles d’inserció que presenten, i això a la llarga farà elevar 
els costos d’intermediació sense la garantia de retribució.

Acabarem en dos minuts. Tres qüestions més. El SOC 
avui no és un instrument útil per trobar feina, això és 
evident; ocupa la quarta part, diguéssim, de les perso-
nes que utilitzen el sistema aquest. Un 62,6..., per-
sones que busquen activament feina ho fan a través de 
l’oficina d’ocupació, i les empreses busquen mecanis-
mes alternatius. I moltes persones, si no fos perquè hi 
han d’estar registrades, possiblement ni l’utilitzarien. 
Això és així, no? Però això també creiem que és de-
gut a la desídia dels successius governs a dotar el SOC 
dels recursos humans i materials adequats que garan-
tissin aquesta funció.

Però, clar, això no s’ha fet, i, mentre el Govern par-
la reiteradament de la necessitat de reestructurar el 
SOC per adequar-lo a les noves necessitats, el cert 
és que l’únic que estem vivint en aquests moments és 
que s’està disminuint el mateix SOC. Hi han dos-cents 
professionals menys que fa un temps –eren els plans 
d’ocupació que feien les UPD; doncs, aquests estan fo-
ra, no?–, o tres-cents –tres-cents. Per tant, diguéssim, 
la reestructuració és aprimar i disminuir el SOC, i ex-
ternalitzar una part de les funcions que feia el SOC: 
justificació econòmica, validació de certificats, gestió 
d’expedients sancionadors, etcètera.

Si volem reestructurar el SOC perquè doni cabuda als 
problemes que té el SOC, que no acaba de funcionar 
bé, el que no podem fer és aprimar-lo, perquè, si el 
que estem fent és aprimar-lo, no estem intentant so-
lucionar els problemes del SOC, sinó que estem fent 
desaparèixer un instrument públic com el SOC, que 
té unes finalitats públiques encomanades, i aquest, per 
tant, també és un problema.

I l’últim és el que ja vam manifestar en el Projecte de 
llei d’FP: els debats i la tramitació parlamentària del 
projecte del SOC i el de llei d’FP es fan amb compa-
reixences davant de dues comissions diferents, i, per 
tant, no estem fent un debat global sobre les polítiques 
actives d’ocupació i les que formen part, en definitiva, 
de la cartera de serveis del sistema públic d’ocupació.
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I nosaltres entenem que, bé, el sistema públic d’ocu-
pació hauria de parlar de formació al llarg de la vi-
da, de formació ocupacional; hauria de parlar també 
de sistema de qualificacions professionals. Mantenim, 
fins i tot, dos sistemes per acreditar les certificacions 
de professionalitat: un a ensenyament, un a ocupació, 
sense connexió entre si –dos sistemes. Això no és de 
rebut quan les necessitats de les persones en aquests 
moments són precisament disposar d’un sistema únic i 
permanent per poder acreditar les seves qualificacions 
professionals, que és el que els ha de donar més garan-
ties d’inserció i mobilitat en el mercat de treball. Per 
tant, la manca de connexió també creiem que és un 
problema fonamental en aquesta llei.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Gallego. I ara té la paraula la 
diputada Agnès Russiñol, en representació del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, president. En primer lloc, agrair a la senyora 
Pelay, al senyor Gallego, a la senyora Ruiz i al senyor 
Sastre que estiguin avui aquí i que, per tant, ens aju-
din a fer la nostra feina, no? La nostra feina és intentar 
que aquesta llei sigui el més adaptada a les necessitats 
del país, i, per tant, aquí vostès ens són de gran ajuda.

Dit això, i com que saben que només tenim tres mi-
nuts, aniré al gra, apuntaré les preguntes que ens agra-
daria que ens contestessin. Aquesta llei incorpora un 
nou dret subjectiu, el dret a ser ajudat a tenir ocupabi-
litat, basat en l’orientació, en la informació, en la for-
mació i en la intermediació. Ens agradaria saber si els 
sembla que està prou ben definit, aquest nou dret sub-
jectiu, o que caldria afegir-hi alguna cosa.

En el debat de les agències, a banda del tema de de-
batre sobre si..., el fet que siguin privades o no i amb 
ànim de lucre o no, que algun de vostès s’hi ha refe-
rit, ens agradaria saber si els sembla que... Què és més 
eficaç: una inserció basada en l’acompanyament o una 
inserció basada en l’avaluació del resultat i punt?

Després, també ens agradaria, amb relació a la parti-
cipació dels agents socials..., i, per tant, ens interessa 
força la seva resposta –de fet, n’ha parlat una mica el 
senyor Gallego– sobre l’exercici de les seves funcions, 
i com es poden exercir alhora aquests dos rols de re-
presentació de l’interès general i el fet d’exercir com a 
operador. A veure com ho veuen i com ens ho poden 
explicar.

Després també ens agradaria saber què en pensen 
–n’han parlat a grans trets, ho han valorat positiva-
ment–, del tema de les estratègies territorials. En 
aquest cas sí que el senyor Gallego ha puntualitzat una 
mica més dient que nivells més petits que la comarca, 
doncs, potser no eren operatius; una mica, a veure a la 
resta de compareixents què els sembla.

També ens agradaria saber quins són per vostès els 
països de referència on hem de mirar, en quina expe-

riència internacional podríem acabar de fixar-nos per 
tal d’aprendre.

I després, ja per acabar, dues preguntes més. Si Ca-
talunya tingués plenes competències, perquè estigués 
constituït..., o ens constituíssim com a estat indepen-
dent, què creuen que caldria afegir en aquesta llei?

I, ja per acabar, han parlat de la poca coordinació que 
té aquesta llei amb la Llei de la formació professional; 
estem totalment d’acord amb vostès. En quins temes 
creuen que seria bàsic que aquestes dues lleis es co-
ordinessin?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Montserrat 
Capdevila, en representació del Partit dels Socialistes 
de Catalunya.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, president. També donar les gràcies als 
compareixents. Aquesta tarda, doncs, tornem a estar 
insistint en les propostes que ens fan respecte de les 
esmenes que ben aviat podrem fer a la Llei de servei 
d’ocupació.

Bé, primer de tot, en tot cas, dir-los que compartim, 
en tot cas, que la Llei d’ocupació ha de ser..., l’objec-
tiu general ha de ser millorar les oportunitats de les 
persones perquè puguin accedir a un lloc de treball. 
I, per tant, des del nostre punt de vista, caldria..., ha de 
servir per estructurar un servei públic de qualitat; per, 
també, dotar el dret a rebre un conjunt de serveis que 
permetin millorar l’ocupabilitat de les persones, i..., la 
persona i l’empresa al centre de la política d’ocupació, 
i donar resposta a les seves necessitats.

En tot cas, des del PSC ens preguntem: la llei ens ga-
ranteix més recursos per dotar de més qualitat els ser-
veis públics per equiparar-nos als estàndards de la 
Unió Europea? En tot cas, d’entrada, veiem que no, 
tenint en compte que del 2010 ençà tenim menys de 
tres-centes persones que ja no hi són i 200 milions 
d’euros o més de 200 milions d’euros de pressupost 
que tampoc hi són.

Dit això, les preguntes que els faríem. Amb aquesta 
llei que tenim..., tindrem a Catalunya un nou model 
de polítiques actives i de servei d’ocupació? Què es 
podrà fer o què es permetrà fer que la llei actual no 
permeti? I, per tant, què ens canvia? Quins elements 
caldria incorporar-hi, si no els incorpora la llei, en 
tot cas, perquè els ciutadans i les empreses trobin que 
anar al SOC els serveix per a alguna cosa? I, això, què 
ens aporta la llei en aquest sentit? La llei ens garanteix 
una millor organització del servei d’ocupació per pres-
tar els serveis adequats a les necessitats de les perso-
nes? I se’ns garanteix la dotació adequada per prestar 
el dret subjectiu?

Parlaven abans: «Les entitats cooperadores, les enti-
tats col·laboradores...» La llei actual..., com queda re-
collit en la llei actual respecte a l’anterior, tenint en 
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compte que comentaven abans que no s’havia desple-
gat el reglament? En la nova proposta, queda més ben 
recollit? Quina opinió els mereix, en aquest cas, tal 
com està plantejada la intermediació, i quin paper cre-
uen que han de tenir les agències de col·locació respec-
te al que li atorga la llei, que queda delimitat i acotat?

Respecte al finançament adequat, doncs, si creuen 
que està garantit. Les fórmules de gestió dels recursos 
també queden ben recollides per donar estabilitat al 
sistema? Queda ben definit el paper del servei d’ocu-
pació, tant la seva estructura territorial com els seus 
instruments: les oficines, els CIFO, etcètera?

I, per últim, com valoren el funcionament actual del 
sistema d’acreditacions i dels certificats de professio-
nalitat a través del servei d’ocupació, i si la llei els mi-
llora, els resol, i, en tot cas, les vinculacions amb la 
Llei de la formació professional.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Rafael Luna, 
en representació del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies. Ens tornem a veure, i dic que ens 
tornem a veure, no?, perquè precisament alguns de 
v ostès..., i agrair també la presència, naturalment, 
de vostès en aquesta compareixença. Diem que ens 
tornem a veure perquè fa pocs dies estàvem parlant 
del Projecte de llei de formació professional, i vostès 
s’estaven queixant d’alguna manera que s’està tractant 
això de dos maneres individuals, o sigui, que no com-
plementàries. Alguns grups parlamentaris hem apostat 
perquè el mateix portaveu d’un projecte sigui el ma-
teix portaveu d’un altre projecte, i alguns grups parla-
mentaris, doncs, han apostat perquè sigui diferent.

Ho dic perquè jo no sé el senyor Gallego a què es refe-
ria quan diu que el format que es dóna a les sol·licituds 
no és el millor. Ho desconec, si es refereix al fet que 
s’havia de fer el debat conjunt o s’havia de fer el debat 
diferent. Però el sistema que tenim de Reglament del 
Parlament és que els grups parlamentaris demanen les 
compareixences, les compareixences són aprovades, i 
després es fan per blocs temàtics... «Blocs temàtics»: 
per agrupacions. El mateix que aquest dematí hi ha ha-
gut entitats econòmiques, doncs, ara hi ha els sindicats.

La senyora Pelay venia a dir, no sé si és així, que aquest 
Projecte de llei del SOC no és un projecte d’un SOC 
modern. Venia a dir més o menys..., o he volgut enten-
dre això; o sigui, que no ve a donar una resposta al que 
hauria de ser un sistema d’ocupació a Catalunya que 
tingués una connotació..., amb el que són les necessi-
tats que demana el mercat. Per tant, jo voldria saber és 
si aquest extrem és així, o, realment, retocant algunes 
coses o afegint algunes esmenes, que vostès estic se-
gur que ens faran arribar i que les mirarem amb molta 
cura, podrien canviar-lo.

Una pregunta també molt dirigida a vostè, senyora Pe-
lay. O sigui, els agents que participen al sistema són 

els que són –els sindicats majoritaris, les agrupacions 
empresarials majoritàries–, i nosaltres li venim a dir..., 
la pregunta és si vostès estan completament d’acord 
que –no dintre dels òrgans de direcció, però sí partici-
patius–, es pugui obrir a una participació més àmplia 
d’unes altres entitats.

Referent a la senyora Ruiz, jo la pregunta que faig... Es 
diu: «El caràcter...», i abans també el senyor Gallego 
penso que parlava de la por que es té que realment no 
tingui aquest caràcter cent per cent públic. Jo penso 
que la llei o el projecte de llei parla de l’article de l’Es-
tatut d’autonomia, i parla, d’alguna manera, que és un 
ens públic; ara, obert al que és la participació o al que 
és la col·laboració amb el que són els agents privats. 
Des del nostre grup, ja els ho dic..., a mi m’agradaria 
saber..., el mateix que aquest dematí els agents eco-
nòmics o els que representen les patronals –ja acabo– 
han vingut a dir: que ells són partidaris que hi pugui 
haver aquesta convivència o aquesta col·laboració, pe-
rò marcant molt específicament què és el que ha de fer 
cadascú. Jo la pregunta que els faria és si vostès estan 
també d’acord amb això.

No tinc més temps, no puc preguntar més.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Lau-
ra Massana, en representació del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. Gràcies també a les perso-
nes que avui han comparegut. Dir que compartim que 
la Llei del SOC el que ha de servir és l’interès general, 
i, per no tenir aquests dubtes i per poder-hi aprofundir 
millor, nosaltres vam mantenir l’esmena a la totalitat. 
Perquè pensem que el nom sí que fa la cosa, de vega-
des, no?, i a voltes és important, malgrat que hi hagi 
un estatut, i així ho defensava el conseller, on diu que 
el servei és públic..., creiem que, si aquesta és la vo-
cació i aquesta és la finalitat, doncs, el nom és impor-
tant. Per tant, per això és un dels aspectes per què la 
vam mantenir.

Avui deia la senyora Pelay tot el que envolta –i també 
el senyor Gallego i tots en general–..., que estem im-
mersos en un moment en què realment tampoc es crea 
ocupació; per això són importants, també, polítiques 
de suport a les persones. I estem en un moment en què 
–a les persones aturades–..., i estem en un moment que 
hem de fer que tots aquells instruments que tenim a 
l’abast i els que ens hem d’inventar de nou, com la ren-
da garantida, que també ho comparteixo, estiguin ac-
tivats. Perquè jo, quan vaig intervenir en la presa en 
consideració, vaig dir «una llei d’ocupació adequada 
als temps», però als temps i a la vida de les persones, 
no?; no als temps d’aquesta tempesta perfecta.

Una pregunta per a la senyora Pelay: aquesta flexibili-
tat, que és positiva, com que al llarg del matí hem tin-
gut diferents expressions de flexibilitat, m’agradaria, 
diríem, que ens la reafirmés, reafirmés quin és aquest 
seu model flexible. També, compartint el que diu el 
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senyor Gallego, ningú ha demostrat res en el fet que 
els privats actuïn, quant a la inserció, millor que allò 
que s’ha fet fins ara, millor que la intermediació que 
hi ha hagut. La pregunta seria, per a tots en general, 
quin hauria de ser l’encaix de les empreses d’interme-
diació amb ànim de lucre –l’encaix en la llei–, i quina, 
l’exigència. És a dir, una mica per a tothom, no?: què 
considerem inserció?, que jo crec que és una pregunta 
que també ens hauríem de fer.

I per tots, també, crec que és imprescindible, doncs, 
un sistema per avaluar en general com es desplega la 
llei. Hem sentit que deia el senyor Gallego que la llei 
del 2002 no es va acabar ni de reglamentar, ni acabar 
de desplegar bé. És a dir, hauria d’haver-hi també uns 
temps, un calendari de desplegament; òbviament hau-
ria d’haver-hi un pressupost, que no hi ha memòria, en 
aquesta llei –no hi ha memòria pressupostària–, i tam-
bé ha d’haver-hi, doncs, aquesta manera d’avaluar. Pe-
rò també, en concret, què entenem per inserció d’una 
manera col·lectiva per construir aquest país, no?, sòlid, 
i aquest model de treball digne també, que és en el que 
jo crec que aquí ens entendríem.

D’altra banda, com a preguntes de la concertació ter-
ritorial, que ho veuen com un valor positiu –nosaltres 
també–... El senyor Gallego venia a dir: no baixar més 
enllà de la comarca, no?, en aquest sentit. Per què se-
ria millor no baixar més avall i fer-ho d’una manera, 
doncs... Ell ho ha mig explicat, però jo crec que potser 
en territoris més petits, molt, molt, molt, diríem, molt 
particulars o molt peculiars, doncs, en aquest sentit, 
potser sí que seria positiu. Però per això li demano que 
m’ho expliqui, per així jo poder-ho tenir en compte. 
I no tenim temps de més.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Inés Arrima-
das, en representació del Grup de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Gracias a los cuatro compa-
recientes en la Ley del SOC. La verdad es que ha sido 
un debate muy interesante y tendremos en cuenta to-
das sus recomendaciones.

Tengo preguntas concretas para la señora Pelay. Ha-
blaba de que cada año se dan de baja, pues, miles de 
demandantes de empleo, y se dan de baja no porque 
han encontrado trabajo, sino porque realmente dejan 
de tener esperanza. Yo le pregunto, tal y como está 
planteada la ley y como se prevé..., como se puede pre-
ver un poco el desarrollo reglamentario, ¿cree que el 
nuevo catálogo de servicios realmente hará que mucha 
gente vuelva a tener esperanza en encontrar trabajo a 
través del Servei d’Ocupació de Catalunya?

¿Cree que los servicios que se pueden dar a las empre-
sas...? Realmente no sabemos exactamente..., la ley no 
detalla qué servicios se darán a las empresas, ¿no?, pe-
ro es importante para nosotros que las empresas tam-
bién puedan ser usuarias del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya, se puedan acercar a las oficinas, porque eso 
al final lo que hará es mejorar la coordinación entre 
los demandantes de empleo y los que ofertan puestos 
de trabajo. Es un tema al que han hecho referencia, 
si no me equivoco, prácticamente todos, o al menos 
la señora Pelay y el señor Gallego y Ruiz, pero sí me 
gustaría..., cuál es su opinión de qué servicios se ten-
drían que prestar a las empresas y, también, qué for-
mación necesitarían estas personas que atendieran a 
las empresas. Yo creo que un poco lo decía la señora 
Ruiz: no se han prestado muchos servicios a las em-
presas, entre otras cosas, porque no se preparaba a los 
profesionales del Servei d’Ocupació de Catalunya pa-
ra poder hacerlo. ¿Cómo lo ven? Si ven que es posible 
mejorar en este sentido.

Otro comentario que hacía la señora Pelay, que me 
gustaría a ver si lo podía profundizar un poco más: 
el tema de la Ley orgánica de protección de datos y 
las dudas que les genera el proyecto de ley respecto 
al cumplimiento de esta ley..., de filtración de datos, 
atentar contra la..., bueno, pues, los datos más básicos, 
¿no?, la privacidad, etcétera.

Después, varios comparecientes han hablado también 
de que hay cierta indeterminación en la ley en cuanto 
a las funciones y competencias que corresponden a di-
ferentes administraciones, y también, concretamente, 
cómo se gestionaran las decisiones dentro del Consejo 
de Dirección del SOC, etcétera; si podrían profundi-
zar un poco más en este tema para formular enmien-
das que puedan aclarar la ley en este sentido.

También la señora Ruiz hacía referencia a las posibles 
duplicidades a nivel local a la hora de ejecutar los pro-
gramas. Me gustaría saber su opinión al respecto y 
cómo lo podemos evitar.

Y otra de las cosas que se han comentado yo creo que 
por todos los intervinientes ha sido la descoordinación 
con la Ley del SOC y que no se garantiza a su enten-
der, pues, una correcta coordinación. La verdad es que 
eso ya se refleja en el informe del CTESC que se hi-
zo respecto al avantprojecte de llei, y, por tanto, nos 
gustaría saber cómo podemos mejorar. Aparte, como 
saben, se están tramitando de manera paralela ambas 
leyes; por tanto, estamos a tiempo de no estropear lo 
poco que tenemos avanzado en este sentido.

Y, por último, al señor Gallego, el tema de la acredi-
tación de competencias, que decía que ahora mismo 
tenemos un sistema paralelo: uno que cae en Empleo, 
otro que cae en Ensenyament. A nosotros nos pare-
ce un error, pero, a ver, cómo podríamos formularlo 
en ambas leyes, la Ley de formación profesional y del 
SOC, o quizás establecer que el órgano dependa di-
rectamente de Presidencia. Bueno, cómo lo ven uste-
des para garantizar una correcta coordinación.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Mar-
ta Pascal, en representació de Convergència i Unió.



Sèrie C - Núm. 609 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de febrer de 2015

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 34  72

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies als quatre 
compareixents per les compareixences, per la infor-
mació que ens han facilitat. Jo faré algunes preguntes 
molt concretes, i després una de genèrica per als qua-
tre, amb ànim de probablement no esgotar els tres mi-
nuts i cedir-los-en algun més per a les seves respostes.

La senyora Laura Pelay deia: «Nosaltres volem una 
llei que sigui una estructura de país», i jo crec que en 
això podem estar-hi molt d’acord. De fet, ho compar-
tim, i nosaltres creiem que podem ser capaços d’arri-
bar-hi; per tant, el que estem fent avui aquí, i demà i 
els dies que vinguin, doncs, va en aquesta línia. Per 
tant, manifestar el cert optimisme del nostre grup des 
d’aquesta perspectiva.

Vostè parlava del tema de protecció de dades i que li 
feia, doncs..., que hi tenien una mica de..., els feia pa-
tir com això..., com podia procedir. No sé si pot afinar 
una mica més respecte a aquests riscos i aquests pe-
rills. Ha sigut l’única persona que al llarg d’avui s’hi 
ha referit, i crec que és interessant, doncs, que puguem 
conèixer aquesta opinió. I també –deia– com travem 
una mica més el tema de la Llei de formació professi-
onal, que és un tema molt transversal que ha anat sor-
tint. Vostè s’hi ha referit més; si també pot concretar 
una mica més en aquest sentit.

Al senyor Gallego li demanaria dos aclariments, pot-
ser perquè aquesta diputada no ho ha acabat d’enten-
dre; per tant, probablement es deu haver explicat molt 
bé, però això no he acabat de caçar-ho. Respecte al 
tema del format de les compareixences –el senyor Lu-
na ja li ho comentava–, no sé si el problema és el for-
mat; en tot cas, el Reglament del Parlament és el que 
ens permet i és el marge que ens dóna. I vostè parla-
va també de no baixar més avall de la comarca. Jo li 
volia preguntar si també pot concretar més, sobretot 
explicant per què no, perquè sí que és veritat que el 
país és divers i hi ha alguns llocs on realment baixar 
més avall de la comarca és interessant, perquè hi ha 
pobles grans o ciutats petites que, evidentment, no de-
uen tenir res a veure, entre l’àrea metropolitana, l’Alt 
Pirineu, les comarques de Girona o les comarques de 
Ponent.

I una de genèrica per als quatre compareixents res-
pecte al model d’avaluació, que durant el matí també 
n’hem parlat moltíssim. Saben que aquesta llei, doncs, 
incorpora tota la part d’accountability i de rendiment 
de comptes, i, sobretot, de radiografiar-nos de cara 
endins. Què els sembla el plantejament que s’ha fet? 
Quines millores hi farien, si és que creuen que s’ha de 
millorar?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per respondre en la mesura que 
puguin a les inquietuds dels parlamentaris, per espai 
de cinc minuts també els aniré donant la paraula. En 
primer lloc, la senyora Laura Pelay.

Laura Pelay i Bargalló

Bé, gràcies. Tot i que no se m’ha interpel·lat directa-
ment, vull deixar constància que des de la UGT de 
Catalunya entenem que els problemes que ha definit 
el senyor Gallego en aquesta compareixença, i per ser 
clars, els assumim plenament.

I us ho dic perquè... Poso un exemple: el nostre sindi-
cat també té un sindicat de treballadors de la funció 
pública, i jo crec que..., que és el primer o el segon, i 
ara no em posaré a discutir quin és el primer o el se-
gon. (Veus de fons.) No, no, perquè no ho sé –sincera-
ment, no ho sé–, i, com que no ho sé, no em posaré a 
discutir. Que entenc que que vingués aquest sindicat 
de treballadors de la funció pública seria el pertinent, 
que és el primer o el segon del país –perquè no ho sé, 
no ho sé dir–, a tenir i a valorar i a donar la seva opi-
nió en tant que treballadors de la funció pública.

Avui m’acompanya gent de la secció sindical del SOC 
–de la UGT–, que segurament el que han de dir o el 
que haurien de deixar de dir és molt interessant. Jo 
crec que és en aquests termes que ens referíem al for-
mat de les compareixences: que segurament és molt 
important el que hagués de dir al meu sindicat de fun-
ció..., de treballadors de la funció pública, tant o més, 
perquè és el primer o el segon. Ara no ho sé; com que 
no ho sé, Joan Carles... Potser tu sí que ho saps, però 
jo no; no en tinc ni idea i no em posaré a discutir-ho.

Bé, entrant..., començaré fent una reflexió general so-
bre... Jo he situat que ens fa patir moltíssim el tema de 
la Llei orgànica de protecció de dades. Jo ho situava 
–i en les llarguíssimes discussions que vam tenir en el 
Servei d’Ocupació de Catalunya– en diferents termes.

Us poso..., perquè a vegades més val ser gràfic, i, com 
que més val ser gràfics perquè tothom m’entengui, ho 
situava en termes que hi ha un aturat que ha realitzat 
tota la seva formació ocupacional o tota la seva for-
mació per a aturats en determinat centre de formació 
provinent dels sindicats; poso un exemple: la meva 
IDFO o el Paco Puerto. Qualsevol empresari sap per-
fectament que aquella persona està afiliada a un sindi-
cat, qualsevol empresari pot seguir el rastre d’aquella 
persona, i a nosaltres, sincerament, ens fa patir, perquè 
entenem que això genera certa distorsió en l’ocupabili-
tat d’aquella persona. I que això pugui ser informació 
que manegin empreses privades, doncs, sincerament 
ens genera preocupació i ens genera dubtes –dubtes 
raonables. I més val ser malpensat que curar-se les fe-
rides, sincerament. I com que afortunadament tenim 
la Llei orgànica de protecció de dades, que és bastant 
curosa, ens preocupa moltíssim com aquestes dades 
poden anar circulant del públic al privat. I és en aquest 
sentit que ho situàvem.

El senyor Luna m’interpel·lava sobre si creia que hi 
érem tots, en el sistema. Nosaltres des d’un bon prin-
cipi vàrem situar, jo crec, un tema que per nosaltres 
era cabdal, que era: la governança del sistema estava 
en el Servei d’Ocupació de Catalunya –calia diferen-
ciar-ho meridianament–; la governança del SOC esta-
va en el SOC, no estava en el sistema, perquè si tras-
passàvem la governança al sistema, doncs, resulta que 
les empreses privades eren arte y parte –perquè m’en-
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tenguin vostès–, dirigien el sistema públic d’ocupació 
d’aquest país, i nosaltres enteníem que aquest fet s’ha-
via de diferenciar clarament. I enteníem, doncs, que, 
en ares que el SOC havia de ser la pedra angular del 
sistema d’ocupació públic del nostre país, calia dife-
renciar moltíssim les funcions. Qui governa el sistema 
és el SOC, i enteníem que nosaltres..., i entenem que 
aquesta havia de ser una pedra angular de la filosofia 
d’aquesta llei.

La senyora Arrimadas em deia que si aquesta llei so-
lucionarà els problemes dels invisibles del SOC. Jo he 
dit des d’un bon principi que enteníem que aquesta llei 
no solucionava res i que ens preocupava moltíssim el 
model, però sí que és veritat que el que no podem fer 
és continuar..., fins ara. Avui en dia, quan tu t’inscrius 
al SOC, doncs, t’hi inscrius perquè reps una presta-
ció, i hi ha un efecte desànim brutal. Nosaltres no hem 
volgut defugir mai parlar dels problemes del SOC, i 
ho vàrem situar des d’un principi. És veritat, el SOC té 
problemes i cal afrontar-los. I cal afrontar-los perquè, 
com he dit jo, el SOC generi esperances i no decep-
cions. I tots aquests invisibles del SOC desapareixen 
perquè, des del punt que deixes de rebre prestacions, 
el SOC ben poc et serveix, i és veritat que cal situar 
un servei públic robust, fort, que generi expectatives.

I això ho situo amb el fet que em deia: «Quins models 
hi han a Europa i com ens podem guiar?» Home, jo 
entenc que hi han models..., i des d’un bon principi và-
rem definir que nosaltres estàvem més en el debat del 
model que no pas en el debat de l’articulat, perquè en-
teníem que hi han models, doncs, a França molt incar-
dinats en el territori amb les antenes..., amb la partici-
pació dels municipis, amb la participació de sindicats, 
molt territorialitzats, que jo entenc que si haguéssim 
fet un debat en profunditat podíem haver conegut, po-
díem haver estudiat i, senzillament, ens hi podíem ha-
ver guiat.

Jo he fet servir la paraula «flexibilitat», perquè jo en-
tenc que la flexibilitat no ha de ser quelcom dolent per-
què s’ho han patrimonialitzat aquells que volen que la 
flexibilitat sigui sinònim de desregulació i de... –de 
desregulació. Jo he fet servir la paraula «flexibilitat» 
perquè entenc que aquesta llei ha de ser una llei de 
llarg recorregut. Quan nosaltres parlàvem l’any 2002 
de l’antiga llei, Twitter no existia; quan parlàvem l’any 
2002 de l’antiga llei, segurament no teníem les bosses 
d’aturats que tenim amb màsters universitaris –segu-
rament no les teníem–, però ara sí. I és veritat, doncs, 
que hem de tenir una llei que ens permeti afrontar 
amb garanties..., que sigui suficientment flexible, però 
suficientment garantista, perquè aquí el que estem és 
garantint els drets de les persones aturades i, sobretot, 
també de les empreses, perquè és evident que aquí hi 
han dues parts importants.

També se’ns feia referència als recursos. Sincerament, 
jo sempre dic que la creença es demostra amb recur-
sos. Si tu creus en un sistema públic d’ocupació, el que 
faràs és dotar-lo de recursos. La deslleialtat ciutadana 
que s’ha produït, que en el pic pitjor de la crisi s’ha 
desplomat la inversió en polítiques actives d’ocupació 
per part de l’Estat, però també per part del Govern a 
Catalunya, ha sigut brutal. I aquí tots podem anar fent 

brindis al sol –i acabo–, tots, brindis al sol sobre que 
el fet creiem en un sistema públic d’ocupació, però és 
evident que si no el dotem de recursos i d’infraestruc-
tura no tindrem aquesta estructura de país en què cre-
iem. La deslleialtat jo he dit que ha sigut brutal; hem 
retirat la xarxa de protecció social dels treballadors 
i treballadores en el moment en què la necessitaven. 
Nosaltres..., els sistemes de protecció es necessiten en 
els moments de crisi, no a l’inrevés. És una deslleial-
tat brutal; l’hem retirat i nosaltres des d’aquí interpel-
lem que evidentment aquesta Llei del SOC ha de venir 
acompanyada de recursos per garantir els drets sub-
jectius.

I acabo amb un apunt sobre les agències de col·locació. 
És obvi que la política te la fas o te la fan, i ens l’estan 
fent des de Madrid: abans-d’ahir sortia la cartera del 
servicio nacional de empleo estatal, que resulta que..., 
aquí serem complementaris i podrem decidir poc –i la 
política te la fas o te la fan. I és veritat que les agèn cies 
de col·locació vénen molt determinades per una llei es-
tatal; una llei estatal que..., nosaltres sempre hem situ-
at el mateix: crearem aturats de primera i de segona, 
si no som curosos. Els bons per a les agències de col-
locació, a tant l’aturat inserit, i els dolents per al servei 
públic d’ocupació, que evidentment tindrem una altra 
excusa, a part d’infradotar-los econòmicament, per dir 
que no funcionen i per dir que això és un complet de-
sastre.

Si volem ser un país normal, rigorós; si volem ser un 
país europeu –i quan dic «europeu» ho dic en el bon 
sentit de la paraula–, a mi no em sembla que aquest 
sigui el moment per generar aquesta distorsió entre 
aturats de primera i aturats de segona a través de la 
intermediació.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Ruiz.

Pilar Ruiz Delgado

Intentaré tractar els diferents punts sense referir-me a 
cada un en concret. Espero intentar contestar les pre-
guntes que ens han fet. El primer punt era sobre el te-
ma de l’ocupabilitat. Realment, el nou model d’ofici-
na està implantat perquè se busqui un bon tractament 
de l’ocupabilitat de l’usuari que tenim. Es pot fer un 
itinerari personalitzat, es poden donar diferents polí-
tiques actives d’ocupació, podem incidir en la inter-
mediació, però és evident que, si no tenim ni recursos 
materials ni recursos humans, no hi ha dotació actual-
ment a les oficines per poder portar això a terme com 
s’hauria de portar. Per tant, com a teoria està molt bé; 
si no ho podem portar a la pràctica, l’usuari mai se 
n’anirà content. Evidentment que en alguns casos pun-
tuals hi han usuaris que sí que, quan reben aquest ser-
vei, consideren que és un servei de qualitat, però això 
no es pot donar en tots els usuaris; cada un necessita 
un servei determinat, i això..., actualment no podem.

Respecte al tema de com fan les polítiques actives d’o-
cu pació a la Unió Europea, s’ha de dir que l’augment 
de la despesa de molts d’aquests països és molt més 
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elevada que la que tenim nosaltres ara. En moments 
de crisi no han disminuït aquestes partides, sinó que 
les han augmentat, i, a més a més, les han destinat més 
a un tipus de..., ells han optat per millorar la qualifica-
ció professional dels aturats, i no com potser nosaltres, 
que també dediquem una part de les nostres polítiques 
actives d’ocupació a diferents programes.

Això aniria condicionat també..., amb el tema de la 
formació. Està clar que, com jo he comentat a la me-
va intervenció, tenim que més o menys el 62 per cent 
del col·lectiu és gent de més de quaranta-cinc anys, és 
gent que en un moment determinat va fer estudis fins 
als catorze, màxim setze anys, va entrar al mercat la-
boral. No li va caler, perquè el mercat laboral li anava 
bé, necessitar..., no tenia necessitat de millorar la seva 
formació, i ara, en aquests moments, on l’oferta i la 
demanda han canviat molt, si no millora i posa en va-
lor la seva capacitat professional, la seva competitivi-
tat laboral minva; per tant, hem d’apostar per millorar 
i fomentar aquesta formació.

La llei aquesta de formació evidentment és una llei 
que hauria d’estar imbricada amb el SOC; el SOC hi 
hauria de participar. Per què? Doncs, perquè el De-
partament d’Ensenyament, empreses que puguen do-
nar formació dual, centres de formació que també hi 
poden participar i el mateix SOC, tots aquests agents 
haurien intervindre per millorar tot el tema de la qua-
litat i la llei de..., professional. Perquè està clar que 
qualsevol persona aturada que millore el seu valor de 
coneixement té més capacitat de trobar feina. Veiem 
que l’estructura que tenim aquí d’aturats..., sí que te-
nim universitaris aturats, però el seu percentatge és 
molt més petit.

Respecte al tema de l’avaluació, està clar que qualse-
vol sistema de gestió necessita crear un pla. A partir 
d’aquest pla, es creen uns indicadors; aquests indica-
dors necessiten tenir uns resultats, i en el moment que 
es valoren aquests resultats podrem implantar aquelles 
mesures correctores per anar reconduint el sistema si 
en algun punt no funciona. Tot és una millora contí-
nua, però aquests indicadors són supernecessaris.

Respecte a les agències de col·locació, bé, em reite-
ro, el nostre sindicat seguix tenint dubtes; voldríem 
veure aquests indicadors, voldríem veure quina és la 
inserció que aconsegueixen aquestes agències de col-
locació. També, veure si realment col·loquen aquests 
col·lectius que estan en condicions de més dificul-
tats, col·lectius com els discapacitats, col·lectius majors 
de quaranta-cinc anys, gent aturada de llarga durada. 
Això potser ho veurem amb el temps; de moment te-
nim els nostres dubtes, però ja ho anirem veient.

Respecte al tema de la concentració territorial, està 
clar, cada territori té les seves especificitats, i jo penso 
que no depèn de si hem de baixar o no a nivell comar-
cal o a nivell municipal; dependrà del mateix territori, 
dependrà del teixit econòmic d’aquell territori i de les 
empreses que hi hagen.

I per l’últim punt, de què també han estat parlant, re-
ferent al suport que el SOC ha de donar les empreses: 
el SOC, si tingués més dotació d’efectius, podria real-
ment fer una bona prospecció i posar-se en contacte 

amb les empreses del territori, i segurament els nivells 
nostres d’intermediació millorarien.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Carles Sastre.

Carles Sastre Benlliure

Bé, seré breu. Penso que en principi s’han tractat molts 
temes, d’acord? Que hi ha una imbricació de moltes 
esferes, de moltes dimensions, crec que és evident; és 
a dir, és un treball territorial. Si és una territorialit-
zació del que és el servei d’ocupació, difícilment po-
drà obtenir resultats, però aquests resultats seran en 
funció també de si hi han polítiques territorials d’em-
preses, d’indústria, d’infraestructures, etcètera. És a 
dir, o sabem incardinar totes les situacions o totes les 
dimensions, diguem-ne, de la realitat o tindrem real-
ment problemes.

Que una situació de crisi exigeix recursos importants i 
que precisament les situacions de crisi són quan tenim 
menys recursos, doncs, bé, em sembla que això ho sa-
bem tots. Tot i així, també cal saber optimitzar, cal sa-
ber on es fan les inversions i per què es fan.

En el tema del SOC, formació..., jo crec que hem tin-
gut un problema greu, i és que ens hem instal·lat amb 
el que era la formació low cost. Ens hem instal·lat 
amb formació low cost, de poc valor afegit. A partir 
d’aquí, els llocs de treball que s’han pogut cobrir des 
de la política del SOC han estat normalment llocs de 
treball de baixa qualitat. I sembla una mica com si..., 
la impressió és com si, en lloc de fer polítiques acti-
ves, haguessin fet polítiques passives; o sigui, hem es-
tat..., a veure-les venir. Jo crec que la funció d’un ser-
vei d’ocupació en un context com l’actual no és el de 
veure-les venir, sinó que és una mica anar a buscar les 
situacions, anar a provocar les situacions, i crec que 
canviar aquest xip ens costarà una mica.

Penso, per exemple, anant a un nivell més concret, que 
apostar per uns CIFO potents, amb un nivell de for-
mació, diríem, d’alta qualitat, crec que és important. 
Entenc que aquí es podrien fer esforços notables i que 
difícilment des d’empreses privades de formació això 
es pot cobrir. O sigui, el tema recursos jo crec que és 
important, i em sembla que a la fórmula CIFO hi hau-
ria, diguem-ne, un espai per recórrer important. Ai-
xò vol dir recursos –vol dir recursos–, vol dir, doncs, 
polítiques territorials, concertació a nivell local, etcè-
tera. I penso també que –una mica lligant amb el te-
ma de qualificacions professionals, vull dir– dos, tres 
sistemes de qualificacions professionals..., és realment 
poc eficient. Si podem vincular la formació amb qua-
lificacions professionals, diguem-ne, certificades i que 
tinguin una validesa urbi et orbi, jo crec que això pot 
ser important.

I, després, l’altra qüestió és bàsicament que, això, o po-
sem recursos o, si no, és que realment estarem en una 
mala situació. Recordo, si no..., bé, recordo que en 
principi bona part de la formació ocupacional és: què 
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fem amb els que no sabem què fer-ne, i bàsicament és 
una mica, de dir: «Més val que facin això que no pas 
que facin una altra cosa.» Jo crec que aquesta política 
és amagar el cap sota l’ala, i no estem per moure’ns en 
aquestes situacions. Per tant, o girem el mitjó, com de-
ia abans, o realment tindrem un problema.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Joan Carles 
Gallego.

Joan Carles Gallego Herrera

Bé, primer, amb relació al tema del format, per si no 
havia quedat clar, vejam, jo la idea que volia plantejar 
és que jo puc parlar de plantilles des del punt de vis-
ta de la dotació, de la promoció, de la mobilitat, de la 
formació, del treball en equip; puc parlar del paper i 
la funció dels CIFO; puc parlar de l’externalització de 
gestions amb relació a les justificacions de no-sé-què, 
a les acreditacions..., puc parlar, diguéssim, d’aquestes 
qüestions, o puc parlar de garanties d’ocupabilitat, de 
tracte igualitari i de qualitat del demandant d’ocupa-
ció, d’àmbits per concertar les polítiques d’ocupació...

Puc fer dos plantejaments diferents: un des del punt de 
vista del treballador professional del servei, o un des 
del punt de vista dels treballadors que avui estan en 
atur i volen incorporar-se..., o volen ser treballadors 
perquè encara no han treballat mai. Puc fer, digués-
sim, qualsevol dels dos plantejaments. Si barregem els 
dos..., home, puc fer-ho, però aleshores demanaré el 
doble de temps, per entendre’ns, no?

O ens perdrem una part, diguéssim, de les possibles 
intervencions riques que hauríem pogut fer si hagués-
sim separat un plantejament, què passa des del punt de 
vista dels professionals... Us haurien explicat, els pro-
fessionals, els problemes que avui estan vivint amb re-
lació a l’atenció que poden o no poden donar a les per-
sones que vénen semidesesperades a ser ateses i que 
no poden..., perquè no tenen ni recursos formatius, pe-
rò tampoc suficients. 

Bé, hauríem pogut parlar d’això, i hauria estat interes-
sant. Però, en principi, jo venia a parlar, diguéssim, 
des del punt de vista de l’ocupabilitat..., bé, del paper, 
diguéssim, de les persones que volen entrar al mercat 
de treball –o des de l’ocupació i tal–, volen quedar-se 
en el mercat de treball..., bé, de quin sistema d’ocupa-
ció donem perquè sigui eficient el funcionament de les 
empreses, i de les necessitats de les persones. A això 
em referia en el tema del format; si barregem les co-
ses..., que és el mateix que vam fer el dia de la forma-
ció professional. Si barregem les coses ens passa... És 
per això. No passa res, era...

Preguntava algú que quin seria el país de referència si 
haguéssim de fer una llei d’ocupació –em sembla que 
eres tu. Home, jo si hagués d’escollir escolliria Suècia, 
no? A Suècia una persona que es queda sense feina 
en tres mesos està recol·locada; entre altres qüestions, 
perquè els sindicats estan plenament implicats en la 

gestió del sistema d’ocupació i els va l’interès directe 
que en tres mesos la persona estigui ocupada, perquè, 
si no, la que se arma. Són models diferents.

Clar, ens podem plantejar quin model, però, clar, hau-
ríem de tocar moltes coses; hauríem de tocar qües-
tions que... No sé si estaríem ara en disposició d’aga-
far-ne un i calcar-lo, perquè hauríem de tocar coses 
que no tenen a veure amb això, sinó que tenen a veure 
amb el que us dèiem abans: la reforma laboral, rendes 
garantides de..., bé, totes aquelles altres coses que fa-
ran que això funcioni o no funcioni. Per tant, digués-
sim, aquesta seria una qüestió. Però, bé, en qualsevol 
cas, tenim països de referència on podem mirar mol-
tes coses que no estan aquí.

Estem parlant del sistema d’ocupació i del servei, de 
l’instrument, no?, amb què volem facilitar l’accés, pe-
rò també la permanència, intueixo. Per tant, també 
parlem, diguéssim, dels sistemes d’ocupació. No es-
tem parlant només d’un problema d’oferta i de deman-
da, perquè el mercat de treball no és només oferta i 
demanda, eh? El mercat de treball també és negocia-
ció col·lectiva i concertació social entre empreses i sin-
dicats; com s’equilibren drets –laborals, personals, so-
cials– i necessitats –empresarials, de l’economia i tal.

Ho dic perquè estem parlant també d’això; no només 
d’oferta i demanda, també d’aquests equilibris de drets 
que fan que els agents empresarials..., les organitza-
cions empresarials i les organitzacions sindicals, que 
estan jugant en aquests equilibris de drets –en aquests 
equilibris en el mercat de treball–, tinguin un paper fo-
namental en el govern del sistema d’ocupació. Perquè el 
que volem és no parlar només d’ocupabilitat, de deman-
da de treball, sinó també d’inserció, d’acollida, d’ofer-
ta; volem parlar d’això. I d’això n’estem parlant, digués-
sim, també a les empreses, en el mercat de treball.

Però això..., creiem que hem de jugar un paper, un pa-
per que hem situat –i en la intervenció inicial ho deia– 
en el govern, no en la gestió de la cartera de serveis, 
diferenciant el que és el paper de les organitzacions 
empresarials sindicals en el govern del sistema d’ocu-
pació, en el Consell de Direcció del SOC –hi han de 
jugar un paper–..., una altra qüestió són les entitats que 
han de gestionar la cartera de serveis. S’han de dife-
renciar aquests dos papers, no es poden barrejar, no 
poden estar en el mateix nivell, no?, amb independèn-
cia que puguin fer alguna qüestió, però no en aquell 
àmbit, sinó, si més no, en un altre.

El tema de la formació professional i la qualificació 
professional ha sortit. Vejam, quan estem parlant del 
sistema aquest d’integració de la formació professio-
nal, el que no podem mantenir és, diguéssim, dues es-
tructures amb competències d’una part del sistema de 
formació professional, separades amb nivells admi-
nistratius, que acabin competint per l’exercici de les 
competències. Per això situàvem el tema de la gover-
nança: un àmbit de govern de les polítiques de forma-
ció professional i qualificació professional, on..., les 
competències dels diferents departaments s’ubiquin 
en aquest receptacle, i a partir d’aquí es puguin definir 
les polítiques i executar les polítiques que es definei-
xin en aquest àmbit.
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I això, en concret, ho veiem en algunes coses. Quan 
parlem d’acreditació de competències, no podem te-
nir un sistema d’acreditar competències que depengui 
del Departament d’Empresa i Ocupació, i un altre sis-
tema d’acreditació de competències que depengui del 
sistema d’Ensenyament. Ha d’haver-hi un únic meca-
nisme per acreditar les competències, que ha de fun-
cionar. De la mateixa manera, ha de ser amb convoca-
tòria oberta de manera permanent. Després, cadascú 
podrà posar les seves..., però no poden ser dos models 
diferenciats.

Igual que amb la formació professional dual; no po-
dem tenir dos models de formació professional dual: 
un, el regulat pel Departament d’Ensenyament, en el 
qual parlem de beques, i un de regulat per Empresa i 
Ocupació, en el qual parlem de contracte. No, escol-
ti, si parlem de formació professional dual, parlem del 
que parlem: d’un mecanisme de formació de treball en 
el qual..., i la persona té una orientació, i les empreses 
tenen unes obligacions determinades, i això ho hem 
de fer funcionar. Després ja mirarem de fer els ajustos 
en funció del tipus d’empresa..., però no podem tenir 
dos models diferents. Per tant, hem d’integrar... Per ai-
xò, en la llei no veiem aquestes connexions, veiem que 
manté, diguéssim, les qüestions.

En el tema de la coordinació..., bé, no, en el tema de no 
baixar més enllà de la comarca, que dèiem nosaltres. 
Tu mateixa... –perdó–, vostè mateixa, quan plantejava 
el tema, situava: «Clar, és que no és el mateix l’àrea 
metropolitana, que l’Alt Pirineu, que les comarques de 
Girona, que les comarques de Tarragona.» Has fet..., 
no m’has parlat de l’àrea metropolitana, Osona, Ba-
ges...; ja te n’has anat a l’Alt Pirineu. O sigui, tots ente-
nem que hi ha alguna regulació que en els àmbits molt 
petits, quan estem parlant del sistema d’ocupació, no 
acaba sent prou eficient ni prou eficaç, i podem tenir 
estratègies d’ocupació que acabin sent contradictòries.

No toca aquí, però a vegades parlem, suposo, dels po-
lígons industrials i el coherent que és que dues pobla-
cions, una al costat de l’altra, tinguin dos polígons in-
dustrials –no sé si serà molt útil o no. Doncs, anem 
«al tanto», que amb determinats nivells de concertació 
territorial molt petits podem acabar fent estratè gies 
d’ocupació diferenciades per a persones que acaben 
movent-se en aquell territori. Bé, una miqueta aquesta 
seria la idea. Per això diem que nosaltres apostaríem 
per àmbits una mica més grans, descentralitzats. La 
descentralització és un valor per se, la concertació és 
un valor per se, però busquem àmbits que siguin efi-
cients i d’això, no?

I en el tema de la col·laboració publicoprivada, clar, 
aquí hi han diverses qüestions: hi ha el debat entre 
ànim de lucre i no-ànim de lucre. D’entrada, el con-
cepte aquest d’«ànim de lucre» ja introdueix, digués-
sim, un element de distorsió: vol dir que pots obtenir 
lucre a partir de l’eficiència major o menor amb re-
lació a l’ocupabilitat, col·locació d’aquestes persones i 
tal. Clar, quan tu situes la possibilitat de lucrar-te en 
base als resultats que obtens en l’ocupació d’aquestes 
persones, doncs..., jo, si em vull lucrar, sé el que triaré 
i sé el que no triaré. I aquí pot haver-hi una perversió 
en la gestió del sistema –que potser inicialment no és 

molta, però potser a la llarga pot acabar passant–, on 
unes agències puguin dedicar-se a intentar ocupar els 
més ben preparats, els més qualificats, els més fàcils, 
i els altres quedin, bé, a l’«albur» de..., vejam qui els 
acull –qui els acull. Potser acaba tenint un sistema pú-
blic..., sí, un instrument públic molt residual que no-
més serveixi per això. Bé, aquí podríem tenir un pro-
blema.

Per tant, el concepte d’«ànim de lucre» ja és un con-
cepte que no acaba de lligar. Però, després, tampoc la 
llei acaba de definir els elements més estructurals amb 
relació a la participació, a la col·laboració, a l’abast, a 
les característiques que ha de tenir això. D’acord. Si 
ha d’haver-hi aquesta col·laboració publicoprivada, la 
llei hauria de definir de manera estructural les carac-
terístiques, els marges, els marcs..., per evitar que hi 
hagin aquestes possibles perversions que es puguin 
generar.

Perquè diuen: «No, no, és que ara ja han tret una con-
vocatòria específica per a persones amb majors pro-
blemes.» Sí, però això..., l’han tret ara perquè han vol-
gut treure-la ara, però i demà? Manaran els mateixos, 
manaran uns altres? Bé, escolti, definim-ho a la llei, 
quines són les característiques amb les quals es pot 
exercir això per evitar aquestes possibles perversions 
de discriminació, de no-caràcter públic, en definitiva, 
que és el que cal garantir en el sistema públic d’ocu-
pació.

I no sé si han sortit més coses, però suposo que em 
dec haver menjat el temps, o sigui que...

El vicepresident

Molt bé, moltes gràcies. Els agraïm totes les seves ex-
plicacions i el fet d’haver vingut a comparèixer en la 
comissió.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i onze 
minuts i es reprèn a tres quarts de sis i sis minuts.

El vicepresident

Bé, continuem amb la sessió.

Compareixença
d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01130/10)

Ens acompanyen com a compareixents en Xavier Ca-
soliva Pla, alcalde de Guissona i president de la Co-
missió d’Ocupació i Promoció de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, que ve acompanyat de Josep 
Torrecillas Moreno i Anna Ferrer Salat, tècnic asses-
sor de la comissió d’ocupació i de l’àrea de premsa.

Ens acompanyen, també, Àngels Chacón Feixas, re-
presentant de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques; Albert Puigvert i Tuneu, gerent del Con-
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sorci de Promoció Econòmica del Ripollès –l’acom-
panyen en Miquel Rovira i Comas, president del Con-
sell Comarcal del Ripollès; en Josep Maria Farrés i 
Penela, president del Consorci Ripollès Desenvolupa-
ment. També compareix en Dionís Guiteras i Rubio, 
president del Consorci per a la Promoció dels Muni-
cipis del Moianès; porta d’acompanyant Marta Purtí 
Paradell, gerent del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès.

Bé, els compareixents tindran..., ja els aniré donant la 
paraula...

La lletrada

Falta un compareixent.

El vicepresident

On el tinc? (Pausa.)

La lletrada

David Rodríguez González.

El vicepresident

Ah, sí. Em deixava l’alcalde de l’Ajuntament de Sol-
sona –disculpi, eh?–, el senyor David Rodríguez Gon-
zález. És que hi havia posat una línia com si fos de la 
propera compareixença.

Doncs, tindran..., per espai de deu minuts; després els 
portaveus, per espai de tres minuts, i després durant 
cinc minuts més podran contestar les preguntes dels 
grups parlamentaris. Té la paraula el senyor Xavier 
Casoliva Pla.

L’alcalde de Guissona i president de la Comissió 
d’Ocupació i Promoció de la Federació 
de Municipis de Catalunya (Xavier Casoliva Pla)

Moltes gràcies, il·lustríssim president. Membres de la 
Mesa, il·lustríssimes diputades, il·lustríssims diputats, 
senyores i senyors, primer volem agrair la invitació 
que se’ns ha fet arribar a la Federació de Municipis 
de Catalunya per participar en aquesta sessió per do-
nar la nostra opinió sobre el Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

A mitjans del 2013 el director del Servei d’Ocupació 
de Catalunya presentava, en una reunió ordinària al 
Consell de Direcció del SOC, l’Avantprojecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya als agents so cials i a 
les entitats municipalistes. En el marc d’aquesta reu-
nió, es va constituir un grup de treball dels membres 
que componen el Consell de Direcció del SOC. Els 
treballs, que van durar uns quants mesos, d’aquest 
grup van finalitzar el 9 de gener del 2014. Vull agrair 
i felicitar públicament la feina feta per aquesta comis-
sió, perquè segurament no hauríem arribat fins aquí, 
més enllà de si es comparteixen o no totalment aques-
tes propostes.

Des del 2004, els diversos governs que ha tingut Ca-
talunya han intentat impulsar diversos models de ges-
tió de les polítiques d’ocupació, sense que al final es 
concretés en cap nou model. Per tant, des de la fede-
ració veiem aquesta llei com una oportunitat per ser 
un instrument en el desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació i consolidar i avançar en el treball que s’ha 
desenvolupat durant aquests anys per part de les ad-
ministracions locals i les entitats que actuen en el ter-
ritori.

Com a federació, creiem que la Llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya ha de ser el resultat fruit del consens, si volem que 
tingui recorregut més enllà de qui assoleixi la respon-
sabilitat de governar Catalunya. Malgrat això, quan es 
va presentar, a principis del maig del 2014, al Consell 
de Direcció del SOC la proposta de llei, aquesta no va 
tenir el consens necessari per part dels seus membres, 
no tant per nosaltres, sinó pel canvi de darrera hora 
per part de la direcció del SOC –del dia abans–, que 
posava en dubte el que tots plegats havíem assolit. Em 
refereixo a la proposta que hi havia a l’avantprojecte, 
que recollia en els seus diferents apartats el concepte 
«sistema de polítiques públiques d’ocupació de Cata-
lunya», que a última hora va ser modificat, com deia, 
per part de la direcció del SOC i es va denominar «sis-
tema d’ocupació de Catalunya», així, a seques..., i la 
paraula «públiques» va decaure.

Dit això, volia explicar aquells aspectes que ens han 
semblat positius per als ajuntaments. La Llei d’orde-
nació d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya reconeix que durant aquests anys, des de l’aprova-
ció de la Llei 17/2002, els territoris han avançat en la 
crea ció de nous instruments per coordinar i gestionar 
les polítiques d’ocupació en funció de les seves neces-
sitats. Per tant, s’ha acceptat que les administracions 
locals i els agents que actuen en el territori han tingut 
una capacitat d’innovació important per desenvolupar 
les polítiques d’ocupació més eficients en benefici de 
la ciutadania i amb la proximitat com un valor afegit.

També reconeix a les administracions locals el seu pa-
per actiu, que han tingut i tenen, en el desenvolupa-
ment de les polítiques d’ocupació. S’ha incorporat a 
l’articulat de la llei la integració dins l’ordenació del 
sistema dels serveis locals d’ocupació, atesa la condi-
ció d’administració pública i la participació de les ad-
ministracions locals en el cofinançament de les políti-
ques públiques d’ocupació.

En els principis rectors, en l’apartat de cooperació i 
coordinació, es torna a fer menció de les administra-
cions locals quan diu: «Aquesta cooperació i coordi-
nació tindrà especialment en compte els serveis i pro-
grames de les administracions locals.» Això..., només 
per fer un petit incís, quan recordem totes les troba-
des que hem fet al Consell de Direcció del SOC, des 
dels diferents tècnics, regidors o alcaldes de diversos 
ajuntaments, sempre hi ha hagut la necessitat d’expli-
car que des dels ajuntaments se feien aquestes políti-
ques per proximitat a la ciutadania i que es feien pot-
ser més ben fetes. Per això, sempre, a les reunions del 
Consell de Direcció del SOC una de les banderes que 
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ha agafat la federació era, doncs, defensar la feina que 
sempre s’havia fet i que a vegades era poc reconeguda.

Pel que fa a l’àmbit de concertació territorial, s’estableix 
clarament, al nostre entendre, una relació d’iguals en-
tre ambdues administracions, quan es proposa que el 
Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar amb les 
administracions locals un procés d’impuls i de coordi-
nació de fórmules organitzatives de nova constitució, 
establertes sota qualsevol forma jurídica prevista en la 
legislació local.

Un aspecte també important, que caldrà concretar en 
un reglament de funcionament i d’objectius, és la crea-
ció dels consells territorials com a òrgans de partici-
pació del territori, amb l’objectiu d’elevar propostes de 
millora del model de concertació territorial a la direc-
ció del SOC i coordinar iniciatives comunes entre les 
diferents estratègies, plans o instruments de planifi-
cació territorial en l’àmbit del consell. La composició 
del consell de direcció a la Llei 17/2002, de 5 de juli-
ol..., la representació de les administracions locals res-
pecte a la resta d’entitats que componien aquest con-
sell de direcció era inferior. Ara, amb la proposta de 
llei, s’equipara l’Administració local a la resta d’orga-
nitzacions que componen aquest Consell de Direcció 
del SOC.

Volem posar accent en l’article 15, punt cinquè, que 
proposa que també aquesta concertació territorial 
podrà «gestionar i/o executar les polítiques d’ocupa-
ció amb els criteris que estableix el Pla de desenvo-
lupament de les polítiques d’ocupació vigent». Per a 
la Federació de Municipis aquest és un element im-
portant; va ser motiu de molt debat en el si del ma-
teix grup. Nosaltres defensem aquest redactat perquè 
és evident que, tenint en compte la idiosincràsia dels 
territoris, també hem de tenir en compte aquells ter-
ritoris que han avançat molt i que avui tenen la seva 
diagnosi territorial, tenen la seva coordinació entre els 
diferents actors que actuen en el territori i han creat 
instruments per gestionar i/o executar els projectes i 
programes d’ocupació.

Per últim, algunes consideracions. Pensem que han 
quedat algunes qüestions que cal esmenar, des del 
nostre punt de vista, per millorar el projecte de llei 
i que posem a reflexió dels diputats i diputades aquí 
presents. En tot el document es parla de «sistema 
d’ocupació de Catalunya»; des de la Federació de Mu-
nicipis creiem que cal modificar-ho per un «sistema 
públic d’ocupació» o «sistema de polítiques públiques 
d’ocupació». Nosaltres entenem que les polítiques pú-
bliques són el conjunt d’activitats de les institucions de 
govern –en aquest cas, la Generalitat de Catalunya–, 
que actuen directament o a través d’agents. En el dis-
seny i la implementació de les polítiques públiques 
poden intervenir conjuntament la societat civil, les en-
titats privades i les instàncies governamentals en els 
diferents nivells, com és el cas de les administracions 
locals. En definitiva, més enllà que sigui, el prestador 
en la seva fase de gestió o execució, públic o privat, el 
sistema és de caràcter públic per la seva naturalesa.

Recordar també dues qüestions més. Primer, la Llei de 
serveis socials parla de principis de sistema públic de 

serveis socials i la Llei d’ordenació sanitària de Cata-
lunya també parla del sistema públic sanitari de Ca-
ta lunya.

Segon. En la sessió del Parlament de Catalunya del 9 
de maig del 2013 sobre la reforma del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, reconeix el sistema públic d’ocupació 
de Catalunya, quan a l’apartat c deia: «Redefinir un 
nou sistema de participació de les entitats cooperado-
res i col·laboradores del SOC. La dita participació ha 
de tenir un sistema d’avaluació més orientat als resul-
tats que ha de ser dirigit pel SOC com a garant del sis-
tema públic d’ocupació de Catalunya.»

I en..., segon tema, la intermediació laboral. La pro-
posta que fa la Federació de Municipis de Catalunya 
és que la intermediació en el mercat de treball s’ha 
de desenvolupar a través d’una xarxa de col·laboració 
públic-privat que ha d’integrar les oficines del Servei 
d’Ocupació de Catalunya d’arreu del territori, dels 
serveis locals d’ocupació i les agències de col·locació. 
Pensem que aquesta és una proposta més eficient i 
eficaç, que articula la relació i la coordinació en l’ac-
ció de la intermediació laboral, i no el que planteja en 
aquest projecte la llei, que proposa que sigui el SOC 
per si mateix o a través d’entitats que hi col·laborin i de 
forma complementària al SOC; pot utilitzar també les 
agències de col·locació.

Per altra banda, no s’ha deixat temps per definir el 
model, tal com diu aquest projecte de llei en les se-
ves disposicions finals, quan diu: «En el termini de sis 
mesos..., de la llei, cal desenvolupar els aspectes rela-
cionats amb la col·laboració públic-privat», entre altres 
aspectes. No s’ha treballat això, que el SOC ràpida-
ment va treure una ordre específica per a les agències 
de col·locació.

Recordar també aquí que el Parlament de Catalunya, 
en la Moció 13/X, de 9 de maig de 2013, en el punt 
tercer deia: «Articular un model de xarxa pública 
d’ocupació de Catalunya que defineixi una xarxa pú-
blica coordinada de serveis d’orientació laboral i d’in-
termediació social amb la Generalitat i l’Administra-
ció local, amb un increment de recursos econòmics, 
segons les disponibilitats pressupostàries, que perme-
ti a aquesta xarxa desenvolupar les polítiques actives 
d’ocupació.»

I, per últim, les relacions d’Administració local i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Cal introduir a les 
disposicions finals un paràgraf que digui que es crea 
una comissió mixta entre el SOC i les entitats munici-
palistes per establir un marc de cooperació i coordina-
ció entre ambdós nivells d’administració per tal de ga-
rantir la concertació amb agents socials en el territori i 
la posada en marxa dels consells territorials.

Per resumir la voluntat del grup de treball de la fe-
deració, participada per diversos ajuntaments, tèc-
nics, regidors, alcaldes, sempre hi ha hagut la percep-
ció que des dels ajuntaments se cofinançava i que es 
pagava, i no es triava prou com fer les polítiques per 
als seus ciutadans. L’únic que volem que es reflecteixi, 
doncs, són aquestes virtuts dels ajuntaments, que som 
a primera línia de foc; som els primers que rebem els 
ciutadans als nostres despatxos –o que reben els tèc-
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nics–..., i que a vegades es fan les lleis de més amunt, 
que només es compten els diners. Doncs, que això se 
tingui en compte, i cuidar-ho.

Doncs, moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01131/10)

Té la paraula Àngels Chacón Feixas, representant de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Àngels Chacón Feixas (representant de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques)

Bé, bona tarda, il·lustríssim president. Diputats, dipu-
tades, senyors, senyores, també des de l’ACM agrair 
l’oportunitat que se’ns dóna d’expressar-nos en aques-
ta compareixença. Com que ja anem amb una mica 
de retard, i per no reiterar alguna de les exposicions 
que acaba de fer el company de la Federació Catalana 
de Municipis, també mostrar la nostra satisfacció per 
aquest projecte de llei perquè respon a una nova de-
manda de la realitat en el sistema d’ocupació.

Penso que el que valdrà més és que em centri realment 
en per què des dels municipis, des de l’Administració 
local –per reforçar algun dels punts que ja s’han men-
cionat–, entenem que cal reconèixer aquest paper que 
estem realitzant també en el desenvolupament de les 
polítiques actives d’ocupació.

Parlava el meu company de cofinançament, de la tas-
ca feta, d’aquesta labor que s’ha anat fent durant tots 
aquests anys. Posant xifres, en un manifest que ja es 
va fer l’any passat a Igualada en favor dels departa-
ments de promoció econòmica dels ajuntaments, posa-
ven xifres al fet que aproximadament el 2 per cent dels 
pressupostos dels municipis s’ha dedicat i s’està dedi-
cant a l’impuls de les polítiques actives d’ocupació. Per 
tant, doncs, és una implicació; no és només demanar 
recursos, sinó que també hi ha un cofinançament, una 
coresponsabilitat de les administracions locals.

Es comentava també que ningú més que l’Adminis-
tració local coneix el territori i les demandes, i evi-
dentment algú ha d’articular per tal que..., cada terri-
tori té una realitat diferent: hi ha llocs on hi deu haver 
més presència sindical, d’altres on..., empresarial; hi 
deu haver associacions empresarials que estan en uns 
territoris; en els altres, no. Per tant, doncs, entenem 
aquest paper com a cabdal, des de l’Administració lo-
cal, per coordinar les estratègies de desenvolupament, 
i naturalment, també, en temes de polítiques actives 
d’ocupació.

Per què faig referència a aquest paper? Doncs, per-
què des dels municipis rebem contínuament una sè-

rie d’amenaces, i parlo ja clarament de l’LRSAL, no?, 
aquesta Llei de racionalització i administració de l’Ad-
ministració local, que ens està també limitant les com-
petències en matèries de polítiques actives d’ocupació 
i estratègia de desenvolupament. Entenem que cal de-
fensar i posar en relleu aquest paper que hem anat te-
nint durant tant temps, perquè, com bé es comenta-
va també abans, en tema d’inserció laboral és cert que 
hi pot haver agències de col·locació privades, però hi 
han aquests col·lectius de difícil inserció, aquests col-
lectius que estan tan desafavorits que ningú més que 
l’Administració local està en posició –perquè, evident-
ment, econòmicament aquests col·lectius no són rendi-
bles– d’acollir-los i tractar-los. Parlem d’una experièn-
cia d’anys, d’una xarxa d’orientadors, d’una xarxa de 
personal dedicat a aquestes tasques.

Per tant, doncs, aquest plantejament en què s’estava 
fent –i aquí recolzo la postura ja manifestada des de la 
federació–..., entenem que cal tenir en compte l’Admi-
nistració local, perquè moltes vegades..., i parlo tam-
bé d’un aspecte que potser no s’ha comentat prou, que 
és el tema dels contractes programa. En aquesta no-
va llei comencem a parlar per primera vegada de con-
tractes programa. Benvinguda aquesta idea, perquè ja 
n’hi ha prou, d’aquesta precarietat, d’establir any a any 
els programes, les convocatòries, amb tot el que deter-
mina aquest sistema de funcionament. Això vol dir, 
doncs, corredisses a l’hora de preparar tot el personal, 
la selecció, etcètera, i també una major ineficiència, 
crec, a l’hora d’obtenir els resultats. Per tant, doncs, 
celebrem també que s’inclogui la idea de contractes 
programa com una de les eines amb què podrem tre-
ballar millor.

I, pel tema que s’ha comentat també de «servei pú-
blic d’ocupació», nosaltres també preferiríem la uti-
lització d’aquest terme, perquè, reforçant una mica 
el que potser ja s’ha dit i acabo de dir, no?, entenem 
que cal un rol de l’Administració pública per controlar 
o coordinar els diferents agents que hi hagin al ter-
ritori. Nosaltres pensem que, evidentment, partim de 
la concertació publicoprivada, on moltes vegades no 
correspon a l’Administració –o no sempre correspon 
a l’Administració– l’execució de certes polítiques ac-
tives d’ocupació o de certes polítiques estratègiques, 
ben cert, però sí que correspon a l’Administració local 
la determinació de les estratègies a nivell local, i això 
evidentment complementa i ens dirigeix una mica cap 
a on hem d’orientar els nostres esforços.

Perquè, paral·lelament a les polítiques actives d’ocu-
pació, correspon als municipis o..., àmbit comarcal la 
concertació territorial. Aquí s’ha parlat també –en els 
ponents anteriors– que cada territori és una realitat: 
en alguns territoris hi deu haver domini municipal, en 
els altres, comarcal. Dèiem, doncs, que correspon a la 
concertació territorial la definició de les estratègies 
que hauran d’impulsar la generació d’ocupació. Par-
lem, per tant, de millorar l’ocupabilitat, sí, a través del 
SOC, però també..., la de generar ocupació. I això ho 
fem també des dels departaments de promoció econò-
mica dels ajuntaments o dels consells comarcals.

Celebrem també l’existència d’aquest instrument de 
concertació territorial que són els consells territorials. 
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Esperem també veure reflectit aquest esperit en el regla-
ment corresponent, i penso que per part nostra potser 
el que serà més interessant per a vostès és el fet que pu-
guem contestar les preguntes que després ens plantegin.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació del Consorci 
Ripollès Desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01132/10)

Té la paraula el senyor Albert Puigvert i Tuneu, gerent 
del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès.

El gerent del Consorci de Promoció Econòmica 
del Ripollès (Albert Puigvert i Tuneu)

Bona tarda, il·lustríssim senyor president de la comis-
sió. Il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors di-
putats, companyes i companys del territori, en primer 
lloc, vull expressar l’agraïment del Consell Comarcal i 
del Consorci Ripollès Desenvolupament per la invita-
ció a adreçar a aquesta comissió i poder donar la nos-
tra opinió sobre el projecte de llei que estem debatent.

Les institucions que represento estem totalment com-
promeses amb el desenvolupament del nostre territori, 
i això no ve de pocs anys enrere. El nostre consorci 
de promoció econòmica ara s’està reformulant per es-
devenir agència de desenvolupament territorial –i del 
qual formen part una vintena d’ens públics i privats 
d’àmbit comarcal. Va néixer l’any 2000 com a con-
sorci, però ja venia dels anys noranta, a través d’una 
socie tat..., encarregant-li la reactivació econòmica co-
marcal. Per tant, venim d’una llarga trajectòria de tre-
ball i d’intent de concertació de tots els agents de la 
comarca perseguint la dinamització econòmica i 
el benestar de les persones que hi habiten. Amb tot, 
aquests compromisos no estan mai exempts de dificul-
tats internes i externes.

I uns segons més per ubicar-los, perquè penso que és 
important. Més enllà dels atributs físics del Ripollès, 
al Ripollès som comarca de muntanya, som territori 
rural, som territori de frontera, som comarca de la de-
marcació de Girona. I tot això resumint, com deia l’es-
criptor, en el fons som rerepaís, eh? Comarca de dinou 
municipis, d’uns 25.000 habitants, amb pèrdua cons-
tant des de l’any 98; de tradició industrial, encara que 
en aquests moments en recessió i reconversió cap a 
sector turístic, amb el que suposa tot això; amb un cert 
manteniment de l’activitat agroramadera tradicional, 
bàsica per al manteniment de l’entorn, paisatge i re-
cursos. Resultat: sovint som difícils d’encaixar en els 
paràmetres que maneguen els responsables d’aplicar 
segons quines polítiques, i de difícil encaix en convo-
catòries i modus operandi sortits de SOC i d’altres ad-
ministracions superiors.

Enlloc com al territori com el nostre la creació d’ocu-
pació ha d’anar lligada amb la diversificació de l’ac-
tivitat econòmica i el suport al teixit productiu local 
i territorial. Aquest projecte pivota molt sobre el pri-
mer –aquest projecte de llei– i anomena i desenvolupa 
poc les altres parts. Personalment crec que en deter-
minats àmbits o punts és massa generalista i poc defi-
nitori d’alguns elements que, per al bon funcionament 
de polítiques d’ocupació i desenvolupament de territo-
ris com el nostre, són bàsics: no parla de pluriennali-
tat, no parla de flexibilitat, no parla d’adaptabilitat a la 
realitat territorial, no parla de donar suport, més en-
llà del que és financer, al coneixement i al know-how 
de la informació de base per plantejar segons quines 
polítiques. Diguem que certes mancances endèmi-
ques històriques del sistema vigent i del funcionament 
del SOC poden seguir cronificant-se i agreujant-se en 
aquest nou marc, malgrat que la música, en general, 
sona prou bé. Com sempre, acabarà sent com s’execu-
ta la llei.

Una segona prèvia és que parlem de «persones usuà-
ries»: sona a «clients». I per què no només de «perso-
nes»? El fet de l’usuari per mi no té més..., els serveis 
públics són universals i han de dirigir-se subsidiària-
ment a totes les persones, estiguin dins o fora d’un sis-
tema d’organització. El sistema s’estableix per atendre 
les persones i s’ha d’adequar a elles, a la seva realitat; 
no les persones al sistema. Correm el risc que el siste-
ma tendeixi a automantenir-se i a perdre tot el sentit; 
i aquí podríem parlar de la dependència de diversos 
elements i entitats pertanyents al sistema actual d’ocu-
pació addictes a la subvenció per a la seva subsistèn-
cia, no pas per al seu servei, en les quals en podríem 
incloure força de públiques. Penso que està bé que es 
marquin, com fa l’article 18, els drets de les persones 
usuàries, però això pot acabar interpretant-se com que 
només hi tenen dret aquelles persones que estan en el 
sistema, no les que estan en bossa de marginalitat.

Una altra prèvia que penso que és molt important –pe-
rò jo la cedeixo, penso, als ponents que vénen darre-
re– és tot el que ens afecta, a les entitats locals com 
la nostra, de la llei de l’LRSAL. És greu, la situació. 
Nosaltres tenim la sort que tenim el paraigua comar-
cal i hem pogut sanejar la situació, però la cosa... És 
vital i urgent que a les entitats locals com la nostra 
es pugui formalitzar la delegació de competències per 
part del Govern autonòmic, malgrat que en aquest cas 
seria només per a polítiques actives d’ocupació, en la 
manera que tenim delegats els consells comarcals al-
tres competències.

Un altre element sobre el qual passa de puntetes 
aquest avantprojecte és que no parla enlloc de la im-
portància de coordinar i poder compaginar, retroali-
mentar i adaptar l’efecte de polítiques actives i pas-
sives. Clar, d’aquestes no en tenim competència; per 
tant, encara estem parlant..., de polítiques d’ocupació 
en parlem parcialment. Com més triguem a poder fer 
aquests contractes programa o convenis, menys enti-
tats col·laboradores i de concertació territorial es tro-
baran per a la via operativa. Els secretaris i interven-
tors, per molta voluntat que hi posin, han d’aplicar i 
estan aplicant l’LRSAL; per tant, estem on estem.
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Entrant a l’articulat, sobre l’article 3, quan parla de 
principis rectors, no s’expliciten conceptes tan bàsics 
com l’equitat o la subsidiarietat; se’n parla i se sobre-
entenen, però penso que és important que hi siguin. 
Per a territoris com el nostre, principis com la utilitat 
i impacte, així com la transversalitat, es poden facili-
tar establint elements de cooperació real i efectiva en 
el plantejament dels programes i accions entre els in-
terlocutors: tenim unitats de control sobre el terreny, 
tenim oficines de treball, tenim serveis centrals... En 
aquests moments, i salvant allò bàsic del programa 
«7 comarques», la coordinació amb el SOC és bàsi-
cament, i sovint, per a les auditories i controls econo-
micoprocedimentals..., que no pas sobre la qualitat i 
l’impacte dels programes finançats i, sobre els objec-
tius..., fer evolucionar aquests programes.

Tant en l’article 4 com en el 9 es parla d’instruments 
operatius i eines, referint-se a la voluntat clara de sis-
temes d’informació comuna, transparent i accessible. 
Caldria obligar i vetllar perquè serveixin per a una 
transferència i acumulació racional de la informació 
que permetin, més enllà de seguir l’execució de pro-
grames, la generació de coneixement a nivell macro 
i microterritorial, que retroalimentés les estratègies; 
eines fàcils, àgils i obertes, molt lluny del que tenim 
actualment als ens que treballem amb aquest sistema.

En l’article 4, com en el 6, especialment en el 8, es 
parla de planificació, coordinació i execució d’estratè-
giques; s’esmenta la necessitat d’adaptar les polítiques 
i la seva concertació territorial, però, tant a l’hora de 
planificar-se com d’aplicar-se, cal una sensibilitat es-
pecial per a la governança multinivell, i la coordina-
ció intra- i interadministrativa. El territori pot orga-
nitzar-se o concertar les seves estratègies polítiques i 
accions, però bona part pateix la sectorialització, seg-
mentació i falta de visió generalista a causa de l’orga-
nització de l’ens autonòmic i al pentanomi –n’hi po-
dríem posar més, eh?– agricultura, empresa, territori, 
ensenyament, benestar social. S’escapa de la llei, però 
s’hi hauria d’obligar d’alguna manera en la cooperació 
a l’hora de definir les estratègies.

En l’article mateix 15, on parla de concertació, hi ha 
una limitació que al nostre entendre pot generar pro-
blemàtica important, sobretot tenint en compte quin 
ha de ser l’ens col·laborador i/o de referència per tal 
de tirar endavant certes polítiques sectorials, que en el 
nostre cas afecten directament l’aplicació de l’avant-
projecte de llei. Per posar quatre exemples, al Ripollès 
ens trobem ara mateix en aquesta paradoxa: en primer 
lloc, per al mateix Departament d’Empresa i Ocupa-
ció i SOC, l’ens col·laborador de referència natural en-
tenem que seria el Consorci de Promoció Econòmica.

En segon lloc, per al Departament d’Agricultura els 
ens de referència per executar les polítiques de des-
envolupament rural –que en el fons estan afectant el 
sistema d’ocupació– al territori són els grups d’acció 
local. Grups d’acció local que són ens supracomarcals 
i que, en el nostre cas, vénen gestionats a través d’una 
entitat sense ànim de lucre, de la qual en formem part 
el consell i el consorci.

Punt número 3. Des del Departament de Territori i 
Sostenibilitat som comarca de muntanya –comarca de 
muntanya–, però l’ens de promoció dins d’aquests ens 
és l’Institut de Promoció i Desenvolupament d’Alt Piri-
neu i Aran, IDAPA, ens del qual no formem part, mal-
grat tenir un reconeixement de ser zona de muntanya.

Des de Vicepresidència i de Presidència, en certes po-
lítiques de promoció transfronterera formem part de 
l’Espai Català Transfronterer, Eurodistricte. Per una 
altra banda, s’ha establert un òrgan de gestió trans-
fronterer, País d’Art i d’Història, del qual només for-
ma part una petita part de la comarca.

Per acabar tot aquest garbuix, per definir estratègia 
de desenvolupament territorial intel·ligent –el famós 
RIS3, però que semblava que havia de ser bàsic per 
a l’execució de polítiques d’innovació i coneixement–, 
ens hem sumat al procés obert per l’agència Creacció, 
d’Osona, i la Universitat de Vic, però també estem a 
l’estratègia RIS3 que ha fet la Diputació de Girona i 
també pot ser que acabem tenint un RIS3 de territoris 
rurals de Catalunya; tot plegat una mica paranoic, su-
poso que ho troben.

En el nostre cas, jo entenc que part de la raó que esti-
guem aquí és que intentem fer pivotar sobre una úni-
ca estratègia el desenvolupament del nostre territo-
ri, aquest garbuix d’ens, estratègies i programes. La 
conjuntura tècnica i política ha facilitat que estiguem 
intentant alinear estratègies i recursos, i que els fem 
confluir, i que ho intentem fins allà on ens deixa el 
moment, interessos d’actors i l’LRSAL. Però la majo-
ria de territoris de Catalunya, siguem-ne cons cients, 
i els de rerepaís sobretot, tenen diverses estratè-
gies, promogudes per diversos ens propis i superiors 
i que dispersen esforços i recursos, alhora que gene-
ren competències caníbals i confusió. Per tant, l’afir-
mació o ordre que cap Ajuntament pot donar suport 
a més d’una estratègia territorial i que no en pot existir 
més que una per comarca seria el sentit comú, però la 
mateixa organització i desenvolupament de les políti-
ques de la Generalitat no ho facilita, i dependrà molt 
de la realitat de cada comarca i de cada territori.

Diu el text que l’àmbit comarcal és l’àmbit de referèn-
cia. Vull remarcar que en el nostre cas jo penso que és 
la dimensió lògica, però no està exempt de resistències 
internes o interessades, eh?, més o menys justificades. 
El nostre territori el conformen la Vall de Ribes, la 
Vall de Camprodon, el Baix Ripollès... No és el ma-
teix per a una comarca com la d’Osona, que és molt 
més diversa, o per a territoris o sistemes prou ben or-
ganitzats que tenen la mala sort d’estar a cavall de di-
versos ens d’ordenació i de gestió territorial –i la mala 
sort d’estar entre comarques, encara pitjor.

En l’article 15.8 es fa referència al que pel nostre pa-
rer hauria de ser el format de delegació de competèn-
cies: el contracte programa. Ja seria ideal que es com-
prometés –i que fos ràpid– en el redactat mateix el fet 
que es plantegessin sempre que fos possible en format 
pluriennal i flexible, i que concretem quins principis 
o objectius es persegueixen, quines polítiques concre-
tes es desenvoluparan i quina és la capacitat tècnica 
i financera dels operadors membres. Som un territori 
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afortunat, en certa manera, perquè tenint en compte..., 
que tenim accés a l’únic programa que s’assembla una 
mica a això que podria ser el contracte programa, que 
és el programa «Treball a les 7 comarques», amb certa 
flexibilitat, adaptabilitat a les necessitats de la comar-
ca i les persones, i amb un suport tècnic i real eficient 
des del SOC.

Sobre l’article 16, serveis ocupacionals i carta de ser-
veis. Caldria que establíssim un sistema de concerta-
ció i participació d’aquesta carta de serveis. Ens po-
dem trobar una carta de serveis que a territoris com 
el nostre no tinguin massa sentit. De l’article 17 al 21 
es parla del sistema d’ocupació. No aclareix quins són 
els subsistemes, no concreta quins són els operadors i 
quin finançament i recursos s’hi esmerçaran per per-
metre’n el funcionament. No entrem a valorar el tí-
tol III en endavant, més enllà de la súplica que us fem 
–ja s’ha dit abans– que es tinguin en compte les reali-
tats diverses a territoris com el nostre, sobretot a l’ho-
ra de configurar estructures com els consells territori-
als, que quan se’n planteja la composició ha de ser de 
baix cap a dalt, no poden venir posades.

Des del Ripollès, estem compromesos amb les perso-
nes, empreses i el territori. Per tant, ens sentim afec-
tats per aquesta futura llei, que esperem que serveixi 
per fer un salt qualitatiu en el desenvolupament de la 
nostra estimada comarca.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Moianès amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01133/10)

Té la paraula el senyor Dionís Guiteras i Rubio, pre-
sident del Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès.

El president del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès (Dionís Guiteras i Rubio)

Moltes gràcies, president. Gràcies, diputades, dipu-
tats. També, des del Consorci del Moianès volem 
agrair que se’ns presti l’oportunitat d’explicar la nostra 
opinió o d’exposar la nostra opinió pel que fa a aquest 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Moianès..., alguns de vostès ja m’ho deuen haver 
sentit dir alguna vegada, però els haig de fer un petit 
incís de què som. Som un territori, una comarca na-
tural de la qual formem part deu municipis. Estem a 
cavall de tres comarques: el Bages, el Vallès Oriental 
i Osona. Som 13.500 habitants; per tant, perquè se’n 
facin una idea, som una mica més que al barri de Bon 
Pastor, no gaire més, però tenim la casuística que te-
nim 1.404 empreses, en aquest petit territori. Evident-

ment, empreses que tenen més de cent treballadors, i 
moltes que són un autònom, o dos o tres autònoms, 
i tenim 4.000 llocs de treball. Això, perquè se’n facin 
una idea: el 80 per cent de les persones que viuen al 
Moianès tenen treball i ocupació al Moianès. D’acord?

Per què va néixer el Consorci del Moianès? Doncs, 
molt senzill, per això que ens ocupa ara a aquest de-
bat; perquè teníem un problema: que teníem un terri-
tori amb un sol sector econòmic, que era el sector tèx-
til, i en una de les repetides crisis sectorials, del sector 
tèxtil, vam arribar a taxes d’atur de més del 30 per 
cent. A més a més, vam patir dues crisis molt properes 
temporalment, i això va fer que els alcaldes i alcaldes-
ses, regidores i regidors d’aquell moment entenguessin 
que sols no se’n podien sortir, i que només treballant i 
cooperant es farien capaços de, primer, canviar el mo-
del econòmic; per tant, no dependre d’un sol model 
econòmic, sinó tenir una diversitat de sectors econò-
mics, que s’ha aconseguit. I, per segona qüestió, acon-
seguir que aquelles persones que havien perdut la fei-
na es poguessin formar i ressituar.

Evidentment, si només formes –i això ja ho trauré 
després–..., tampoc ens hauria servit de res haver for-
mat totes aquelles persones que s’havien quedat sense 
feina: teixidors, filadors, gent que feia el tint, contra-
mestres –totes del sector tèxtil. No teníem altre sector 
econòmic; per tant, havíem de crear nous sectors eco-
nòmics. Això és una de les coses que trobem a faltar 
en aquesta llei, però això ja ho trauré més endavant.

Això també ha aconseguit –aquest model del Consorci 
del Moianès– que a dia d’avui tinguem una taxa de poc 
més del 10 per cent d’atur. Hem ajudat a la diversifica-
ció econòmica, com ja els he dit, i a crear 525 noves 
empreses, en aquests vint anys. Hem donat suport a la 
creació de més de mil cent llocs de treball, i a més a 
més hem aconseguit una entitat que no té endeutament.

Per tant, entenem que és un model que no sé si és ex-
trapolable als altres territoris, però sí que ha estat útil 
per al nostre, i en aquesta llei, i en el marc i en el con-
text que tenim ara normatiu, està greument en perill. 
Està greument en perill perquè tenim l’LRSAL, la 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, que ja s’ha comentat, i segurament amb al-
tres compareixents també se n’ha parlat, que posa en 
qüestió dues qüestions molt importants: una és la for-
ma jurídica, els consorcis –la llei vol dissoldre els con-
sorcis–, i la segona part, que és el que fem, és a dir, les 
competències; també ens lamina les competències per 
poder seguir fent això que hem fet, crear ocupació i 
crear economia al territori.

Per tant, és una mica surrealista, i perdonin l’expres-
sió, per nosaltres veure que el problema més impor-
tant que té aquest país, que és la creació d’ocupació i la 
creació d’economia, amb un model que ha funcionat, 
doncs..., estigui en risc. I en risc..., no estem parlant 
de metafísica quàntica, sinó que a dia d’avui ja hauria 
d’estar dissolt, i estem amb un problema molt greu.

Bé, quan parlem de l’LRSAL i d’aquest marc que ens 
envolta i ens encotilla, hauríem de pensar, doncs, això, 
en les conseqüències. Perquè les conseqüèn cies que té, 
en el cas de les competències..., entrem en una con-
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tradicció prou greu. Perquè diu que, si estem d’acord 
que les entitats locals formen part del sistema d’ocu-
pació de Catalunya –això ho diu l’article 14 del pro-
jecte de llei–, s’han de tenir en compte altres lleis 
aprovades que estan condicionant això: l’Estatut d’au-
tonomia diu una cosa, l’LRSAL en diu una altra, i el 
Projecte de llei de governs locals, que ja hauria d’es-
tar aprovat –perquè aquesta era una de les intencions 
del Govern, i està encallat aquí, al Parlament–, parla 
de competències absolutament diferents. De totes ma-
neres, en la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
enlloc es parla de l’LRSAL. L’LRSAL..., alguns o al-
tres tindran més estima sobre aquesta llei, però és que 
existeix. I, si existeix i estem en aquest marc jurídic, 
doncs, s’hauria de tenir en compte, i aquí no es té en 
compte, i això ens preocupa molt.

L’altra qüestió és qui té competències per actuar en 
aquest àmbit. En principi, la Generalitat té delegades 
les competències executives en matèria de treball i re-
lacions laborals, que inclouen les polítiques actives 
d’ocupació i les seves competències. L’Estatut d’au-
tonomia del 2006 reconeix com a competències lo-
cals els governs locals; això ho diu l’article 84. Però, 
clar, l’LRSAL diu que els ajuntaments no podem te-
nir aquestes competències, i, a més a més, els ajunta-
ments que estiguin en una situació economicofinance-
ra complexa, doncs, encara menys.

Per tant, dir que els ajuntaments poden tenir compe-
tències, o els ens locals poden tenir competències..., 
però alhora estem marcats i condicionats per una llei 
que diu que no podem tenir aquestes competències; 
això s’hauria d’aclarir –aquesta contradicció s’hau-
ria d’aclarir. Com més triguem a aclarir aquest tema, 
més llocs de treball perdrem, i menys economia po-
drem crear. Però és que, a més a més, com més tri-
guem, menys ens que estan a dia d’avui penjant d’un 
fil existiran. Per tant, pot ser que ens trobem d’aquí a 
un temps creant unes lleis fabuloses, però no tindrem 
a ningú que les pugui executar en el territori.

Perquè quan parlem que, per exemple, els marcs o qui 
tindrà les competències o qui podrà exercir-les són les 
comarques, nosaltres, que tenim aquesta complexitat 
al Moianès, doncs, ens quedem bastant astorats. Per-
què les ratlles que delimiten les comarques són unes 
ratlles que es van fer a primers del segle XX, on hi ha-
vien condicionants tan actuals i tan vigents com anar 
amb carro fins al mercat de referència i tornar el ma-
teix dia, i resulta que això ha de ser la base per crear 
ocupació i economia al segle XXI. Com a mínim, si em 
permeten l’expressió, és surrealista, i molt fora de lloc.

Per tant, què diem nosaltres? Que allò que en la llei 
–en l’avantprojecte de llei– diu que hauria de ser una 
excepció, perquè deixa ben clar que qui tindrà les ca-
pacitats seran les comarques..., però, en canvi, diu que 
excepcionalment hi han altres territoris i altres coses 
que podrien ser..., nosaltres el que demanem és que no 
hàgim de ser una excepció. Perquè, tal com s’ha dit 
abans –l’Albert Puigvert ho ha explicat fantàsticament 
bé–, qui coneix el territori, qui està al dia a dia tocant 
el terreny i captant els inputs i les pulsions de la gent, 
de les empreses, del personal, de la gent que treballa, 
dels ciutadans, som els ajuntaments i els ens locals. Si 

nosaltres hem de ser una excepció, doncs, maleïda la 
gràcia.

A més a més, tots crec que estaríem d’acord que Ca-
talunya no és un model absolutament homogeni i 
uniforme, sinó que és un model que és absolutament 
diferent, que és un país que té diferents territoris i 
condicionalitats; la geografia també impera molt, el 
territori marca molt, i el que no pot ser és que fem 
un model de dalt a baix, absolutament homogeni per a 
tothom, perquè serà el més ineficient del món.

Per tant, el que diem és que el que s’hauria de fer és, 
des de baix, poder planificar, poder ordenar, poder 
aplicar aquestes polítiques que des de dalt, per una 
qüestió de pura lògica, no es poden aplicar d’una ma-
nera eficient. En una època on no hi han recursos eco-
nòmics, on les coses són cada cop més difícils, el que 
s’ha de fer és donar suport a baix perquè es pugui cre-
ar ocupació.

A nosaltres una de les coses que també ens preocupa 
molt és el tema del que realment és la creació d’ocu-
pació –ja ho he dit al començament–, les dues potes 
del model. No serveix de res crear ocupació..., formar 
gent, donar-los les màximes eines perquè estiguin el 
més preparats del món, si al costat no tenen un mercat 
laboral on es puguin inserir. A nosaltres..., això poder 
a l’àrea metropolitana és més fàcil, però, per exemple, 
al Moianès, de què ens serveix tenir molts enginyers 
si pràcticament no hi ha cap empresa que necessiti en-
ginyers?

El mateix passa a l’hora de donar cursos o de formar 
les persones. Si ara ens dediquem a fer segons quins 
programes, per exemple, per tenir mossos de magat-
zem a la indústria agroalimentària, que és una de les 
nostres indústries potents, si fem molts cursos i for-
mem molta gent, l’únic que farem serà saturar el mer-
cat, abaixar les condicions laborals, i, a més a més, 
altres sectors que podrien tenir dinamització estaran 
mancats de personal. Quan, a sobre, per poder accedir 
a un curs d’organització i gestió de magatzem, has de 
tenir batxillerat, a més a més, excloem una bona part 
de les persones que estan en desocupació, perquè mol-
ta gent no té el batxillerat. Per tant, de què ens servirà 
tenir persones..., fer cursos que hi han persones que 
t’estan demandant treball que no hi podran accedir. És 
totalment absurd.

Per tant, si des del territori podem fer programes que 
s’adaptin a la realitat exacta de les necessitats de tre-
ball i econòmiques del territori, els podem fer a mida 
i anar-nos adaptant a mesura que anem cobrint unes 
necessitats..., i poder anar-ne creant de noves, serà la 
manera de ser més eficients. Per tant, per nosaltres són 
importantíssimes aquestes dues potes.

La col·laboració publicoprivada, per nosaltres, és estar 
al costat de les empreses per polsar les seves necessi-
tats, les seves inquietuds, i nosaltres, com a Adminis-
tració, posar a la seva disposició totes les eines possi-
bles per poder-les ajudar. Perquè no volem un model 
assistencialista, sinó que volem un model expansiu. Si 
creem riquesa, creem ocupació, no necessitarem tenir 
serveis d’assistència. Creiem que això és una de les 
coses importants.
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Intentarem contestar, si tenen algun dubte, i després 
en els propers minuts, doncs, podrem acabar de desen-
volupar això una mica més.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Compareixença
de l’alcalde de Solsona, amb motiu de 
l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet 
de projectes de promoció de l’ocupabilitat 
de treballadors desocupats provinents 
d’una activitat industrial en crisi, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01158/10)

Té la paraula en David Rodríguez i González, alcalde 
de l’Ajuntament de Solsona.

L’alcalde de Solsona (David Rodríguez González)

Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver-me donat 
aquesta oportunitat de manifestar la visió que tenim 
des d’un petit territori com és el nostre, de la nostra 
realitat.

Bàsicament, jo em centraré en dues qüestions que fan 
referència a l’article 15 d’aquesta llei, però d’alguna 
manera m’agradaria que entenguessin, doncs, la nos-
tra realitat, i a partir d’aquí em serà més fàcil d’ex-
plicar-ho. Nosaltres hem creat, des de fa poc temps, 
una mena d’agència –«de promoció econòmica i de 
desenvolupament local», en diem– de Solsona i Car-
dona per a la promoció del nostre territori. Solsona 
i Cardona són dos municipis similars. Ens trobem a 
una distància de 20 quilòmetres l’un de l’altre. Històri-
cament hem tingut molta vinculació; socioeconòmica-
ment també. De fet, molts ciutadans de Cardona tre-
ballen a Solsona, i a l’inrevés. I, per tant... I bé...

En qualsevol cas, Cardona és comarca del Bages, pro-
víncia de Barcelona; Solsona és comarca del Solsonès, 
província de Lleida. I, per tant, i a més a més, Solsona 
es troba, doncs, envoltada –el fet comarcal–..., comar-
ca del Solsonès. El fet socioeconòmic que hi ha a la 
ciutat de Solsona és clarament diferenciat respecte a 
la resta de la comarca: municipis molt petits, disper-
sos, eminentment rurals. Bàsicament, Solsona és on hi 
ha la indústria i on hi ha, doncs, el comerç de la nostra 
població, similar al que passa a Cardona.

Per tant, en aquest sentit, després de temps de viure 
d’esquena les dues poblacions, Solsona i Cardona, de-
cidim que junts podem fer moltes més coses; podem, 
també, en funció de la mida que tenen els nostres 
ajuntaments, ajuntar esforços, també els recursos hu-
mans –professionalitzar-los, especialitzar-los–, i do-
nar un millor servei a la nostra població. El problema 
ve quan, d’alguna manera, i això...

I a més a més som capaços de fer-ho perquè s’alineen 
els sectors empresarials de les dues poblacions. L’As-

sociació d’Empresaris per al Solsonès i l’Associació 
d’Empresaris de Cardona s’ajunten, d’alguna manera 
formen part d’aquesta agència. I, per tant, aquest mo-
del publicoprivat, que d’alguna manera..., els objectius 
que defensa o que diu defensar aquest avantprojecte 
de llei, doncs, s’acompleixen perfectament en aques-
ta manera. Cal dir, també, eh? –i no voldria ser desa-
graït, i, per tant, em sembla que és de justícia reconèi-
xer-ho–, que tot això ho podem tirar endavant, també, 
gràcies a la col·laboració del SOC: no només al seu as-
sessorament tècnic, sinó també al seu ajut, suport eco-
nòmic, que ens permet tirar endavant aquest projecte.

Però, bé, de qualsevol manera, clar, això topa..., quan 
a l’article 15 diu que l’àmbit territorial de referència 
per a la concertació territorial és la comarca. Bé, en 
qualsevol cas, diu que és de referència, però no diu 
que sigui d’exclusivitat. El que passa, que si després, 
quan diu que no pot haver-hi mes de dos àmbits d’ac-
tuació en una mateixa comarca..., tenim un problema, 
i evidentment, d’alguna manera, nosaltres, doncs, que-
dem fora d’aquest àmbit d’actuació.

I, a més a més, en el cas de Cardona, el Bages és una co-
marca també molt diferent, i hi ha una part de la comar-
ca que pertany al Moianès, i que, per tant, se sent vin-
culada al Consorci del Moianès, i Cardona se sent molt 
vinculada al Solsonès, i, per tant, d’alguna manera 
aquesta realitat socioeconòmica no es troba reflectida 
d’aquesta manera.

I m’agradaria, d’alguna manera, defensar algun dels 
principis. S’ha parlat molt de l’LRSAL, però a mi 
m’agradaria defensar, d’alguna manera, aquells prin-
cipis que haurien de regir la política a nivell europeu. 
Es parla sempre del principi de subsidiarietat; és a dir, 
allò que pot fer una administració més propera al ciu-
tadà no ho ha de fer una de més allunyada. Per què 
nosaltres no hauríem de poder decidir quin és el mo-
del que volem de població, com volem que sigui el 
nostre territori?

Es parla també de l’autonomia local, els principis de 
la qual queden defensats a la Carta europea d’autono-
mia local, i uns principis en els quals, per tant, l’auto-
nomia local ha de venir defensada, entenem nosaltres, 
per aquelles administracions que són més properes, 
però que també tenen la legitimitat democràtica sufi-
cient per poder defensar-la. No s’hi val que des de dalt 
ens diguin que nosaltres no podem fer segons quins ti-
pus de polítiques perquè se’ns diu que hem de passar a 
alguna altra banda.

Per tant, entenem que ha de ser un model pensat de 
dalt a baix, i, per tant, que no pot ser que excloem de-
terminades realitats socioeconòmiques. Entenc la ne-
cessitat que té, d’alguna manera, el servei d’ocupa-
ció de simplificar, doncs, els seus interlocutors, però 
aquesta simplificació no pot passar, en cap cas, per un 
perjudici a d’altres realitats que neixen del territori i 
que, per tant, s’ajusten a aquest.

I, per tant, bé, bàsicament... Em sembla que ho he ex-
plicat bàsicament tot. L’única cosa que em queda per 
comentar és el tema –que també apareix en aquesta 
llei–: què passa amb el sistema quan parla de territo-
ris –parla d’agències de col·locació acreditades–... Què 
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passa en aquells territoris, com per exemple el Solso-
nès, on no hi ha agències de col·locació acreditades, i, 
per tant, ha de venir una agència de col·locació d’un 
territori que no pertany al Solsonès a donar un servei 
que podríem donar, precisament, des del territori.

I també m’agradaria parlar de quan es parla del..., l’ar-
ticle 15.6 parla de la concertació territorial: «Ha de 
comptar, com a mínim, amb l’adhesió dels municipis 
que formen part de l’estratègia territorial i les dife-
rents organitzacions sindicals i empresarials més re-
presentatives de Catalunya, tenint en compte que cap 
ajuntament pot donar suport a més d’una estratègia 
territorial, i que no en pot existir més que una per co-
marca.» Bé, doncs, escolti, les organitzacions empre-
sarials més representatives a Catalunya no representen 
el Solsonès, ni ens podem sentir representats, perquè 
els empresaris del Solsonès no estan associats a cap 
d’aquestes organitzacions. I, per tant, si volem marcar 
una estratègia territorial, hem de tenir en compte els 
empresaris del territori, no aquells que potser poden 
marcar una estratègia a nivell més general, però no 
pas tan territorial.

I, per tant, jo em limito a aquestes apreciacions que 
faig, perquè em sembla que, si de cas, ja en parlarem 
més endavant.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula Agnès Russiñol, en re-
presentació del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair a tots els 
compareixents que siguin aquí aquesta tarda per aju-
dar-nos a fer la nostra feina de la millor manera pos-
sible, que és precisament escoltant les experiències 
que tots els agents i, en aquest cas, doncs, vostès, des 
del territori, des de primera línia, fan. I, per tant, com 
d eia, moltíssimes gràcies.

Com que només tenim tres minuts, intentaré ser con-
cisa i fer algunes preguntes, amb el que ens han estat 
explicant. Començo per una pregunta una mica més 
genèrica. Com saben, la llei incorpora un nou dret 
subjectiu, el dret a ser ajudat per ser ocupable, basat en 
l’orientació, la informació, la formació i la intermedia-
ció. En primer lloc, ens agradaria saber si creuen que 
aquest nou dret subjectiu, que des d’Esquerra Repu-
blicana creiem que és importantíssim..., creuen vostès 
que està prou ben definit o que caldria acabar-lo de 
definir d’una manera, doncs, com vostès considerin.

Sobre el tema de les estratègies territorials, que també 
creiem que és un dels punts claus, n’han parlat a basta-
ment, com també ho han estat fent els compareixents 
que ens han visitat durant tot el dia. Crec que la con-
clusió que n’hem extret és que, doncs, cal apostar pel 
model, en tot cas, supracomarcal. No sé si tots hi es-
taríem d’acord..., acabant amb les excepcions que co-
mentaven el senyor Guiteras i el senyor Rodríguez. No 
sé si voldrien fer alguna consideració al respecte, amb 

alguna altra idea amb què ens n’haguéssim d’anar, que 
quedés prou clara.

Després, també, el senyor Guiteras ha parlat que els 
territoris han de poder dissenyar la formació a mida. 
I jo aquí relaciono aquest projecte de llei amb el Pro-
jecte de llei de formació professional, que com saben 
també estem treballant en aquesta cambra. Si han tin-
gut el gust de llegir-la, i, amb relació a això, quina co-
ordinació creuen que han de tenir aquests dos projec-
tes de llei.

Després, també –ara me’n vaig una mica d’aquest 
projecte de llei, però relacionant-lo també amb la 
part de formació professional–, quines...? Quan par-
lem de la formació professional dual, vostès que tenen 
relació directa amb moltes empreses, no?, qui creuen 
que és clau perquè funcioni la formació professional 
dual, que també estem en procés de definir?

I després, ja per acabar, ens agradaria saber, en el cas 
que Catalunya tingués les plenes competències, com 
esperem que tingui aviat, què afegirien a aquesta llei? 
El senyor Puigvert ha parlat de les polítiques actives 
i passives. Què més creuen que podríem afegir-hi si, 
com deia, ben aviat tinguéssim aquestes plenes com-
petències.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula Montserrat Capdevila, en 
representació del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, president. També donar les gràcies a la 
representació àmplia del món local. I estem molt con-
tents que així sigui, perquè podem veure tant la visió 
general que tenen les associacions, com la visió espe-
cífica aplicada, en aquest cas, en el territori. Tot i que 
hi ha més territori que podria estar representat, tot i 
així, doncs, ens alegra sentir-los.

I una pregunta concreta, i després altres de més genèri-
ques. Han fet referència a l’article 5.8, i han fet referèn-
cia a l’LRSAL, i en aquest sentit la pregunta concreta 
seria: queda blindada la delegació de competències als 
ajuntaments perquè puguin actuar sense problemes, 
vista l’LRSAL, tal com està formulat? I, si és que no, 
com ho hauríem de formular, perquè hem de formular 
esmenes; per tant, ajudin-nos a formular-ho de mane-
ra que quedi blindat, per aquelles contradiccions que 
deia molt bé el senyor Guiteras, no?, que l’Estatut ho 
recull d’una manera; l’LRSAL, d’una altra; la Llei de 
governs locals, que està aturada aquí, al Parlament, no 
sé si ho acaba de recollir, i aquí, en la Llei d’ocupació, 
no sabem, doncs, si queda ben recollit.

I, per tant, ens agradaria que ens ajudessin a recollir-ho 
el millor possible, justament per garantir aquest blin-
datge de la delegació de competències del món local, 
que creiem que té el paper fonamental. I, en aquest 
sentit, lligant amb la proposta..., o la concertació ter-
ritorial, que veiem reflectida –n’hem parlat en algu-
nes ocasions–: qui l’ha de liderar, aquesta concertació 
territorial? Qui la pot liderar, i qui ho farà en millors 
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condicions, o millor? En tot cas, jo crec que el món lo-
cal, evidentment, i, en tot cas, el lideratge del territori 
és evident. Però, bé, en tot cas, queda garantit?, queda 
ben recollit en la proposta de llei?

Llavors, a efectes genèrics, preguntes genèriques. Què 
li aporta a un desocupat de Catalunya, per trobar fei-
na, la llei que ara no té? Què li aporta, la llei, que no 
té ara? I, per tant, si li permet, en aquest cas, la no-
va llei, millorar la seva carrera professional, i millo-
rar les transicions ocupació/atur/ocupació. Ens aporta 
un nou model de polítiques actives d’ocupació, la llei? 
I un nou model de servei d’ocupació? I, en tot cas, què 
es podrà fer amb la llei que ara no es pot fer? I, en 
aquest sentit, preguntar-li a la senyora Chacón... Bé, la 
senyora Chacón parlava dels contractes programa, en 
tot cas, en els consorcis. Com estan treballant els con-
sorcis o les agències? Com estan treballant ara? Amb 
quin model de gestió? Amb conveni, amb contracte 
programa...? Amb què treballen? Per tant, el que els 
permet la llei –la llei actual.

Sobre el paper del món local com a entitats coope-
radores que són, i que al nostre entendre són, no pas 
col·laboradores, tot i que han estat enteses així durant 
molts anys per part del SOC, la llei actual millora el 
que ens aportava la llei del 2002 respecte del paper de 
les entitats cooperadores? Està millor definit? I quina 
opinió els mereix la intermediació, i quin paper hau-
rien de fer o poden fer les oficines locals.

I una pregunta molt concreta, si ens ho poden dir: en 
tot cas, si saben i tenen a l’abast quina xifra aporta el 
món local, xifra agregada de tots els municipis, en 
el finançament de les polítiques actives –si la saben. 
Ens agradaria molt que ens la poguessin aportar.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Rafael Luna, 
en representació del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor president. Penso que totes les 
compareixences que han vingut, han vingut a centrar 
una cosa com és..., el que és la competència o l’estra-
tègia dintre el territori –i penso que més o menys tots, 
no? I d’alguna manera el senyor Puigvert ha donat unes 
dades de la complexitat que té, doncs, assumir tot això.

És curiós, perquè abans que vostès compareguessin, el 
senyor Joan Carles Gallego, que és el secretari general 
de Comissions Obreres..., ell estava dient que era par-
tidari, realment, que els òrgans o els plans estratègics 
territorials fossin superiors a una comarca. I, quan ha 
contestat, més o menys ha vingut a dir una cosa ai-
xí, diu: «És que si és menys, el problema que podríem 
tindre és el problema de les mateixes competències.» 
I competències..., vull dir que es puguin fer dos activi-
tats «solapades». Per tant, ha quedat claríssim, amb el 
que vostès han dit, i penso que he de dir que el rovell 
de l’ou de la seva intervenció ha estat que es puguin 
fer aquests plans estratègics, o que se puguin desen-

volupar territorialment, amb entitats que no necessà-
riament han de ser comarques, que inclús poden ser 
municipis, d’acord amb les necessitats que es tenen.

La pregunta, jo, primer, que faria, i la hi faria al se-
nyor Guiteras, simplement per la confiança que és 
company al Parlament de Catalunya, que no de partit, 
evidentment... (l’orador riu) –sempre amb «carinyo», 
eh?–, la pregunta que li faria: modificant la llei –mo-
dificant la llei–, el Projecte de llei del SOC, seria su-
ficient per poder dissipar aquest problema, o hauríem 
de recórrer a unes altres normatives jurídiques o lleis 
per poder donar aquesta potestat, realment, a la com-
petència que poden tindre els ajuntaments? Jo penso 
que he vingut a resumir, més o menys, l’aspecte que 
tots han estat parlant i han estat justificant. La senyo-
ra Chacón ha sigut la que ha sigut més positiva en el 
tema d’aquesta llei i l’ha vista més engrescadora, però 
també ha vingut a parlar d’aquest tema, del que són els 
plans estratègics, en el qual l’article..., penso que és el 
15, si no ho recordo malament, ve a dir que no poden 
ser d’una altra manera que realment comarcals, o que 
no siguin superiors o inferiors a això mateix.

Moltes gràcies. Crec que han fet una bona aportació, 
i, naturalment –vostès mateixos ho han dit–, vostès es-
tan a la trinxera, són els primers que estan en contacte 
amb el que són els veïns de cada poble, i son vostès els 
que realment, de primera mà, recullen els inputs i, en 
aquest cas, aquesta llei, que tanta importància té en el 
tema del que és la creació de llocs de treball.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Laura 
Massana, en representació d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. D’entrada, agrair-los... Hi 
ha gent a la qual em sento també molt propera, que 
són, doncs, veïnatges, eh? Jo sóc del Bages; per tant, 
comprenc molt bé la part que ha explicat l’alcalde de 
Solsona i la part que explicava l’alcalde de Moià. Però, 
bé, aniré al conjunt i després m’hi dedicaré. 

Nosaltres compartim, com deien el senyor Casoliva i 
la senyora Chacón, que el nom sí que fa la cosa, i que 
el sistema ha d’incorporar la paraula «públic», sen-
se més ni menys. I són convenients els exemples que 
s’han posat, doncs, com el sistema de salut. Per què ho 
dic? Perquè si anem a garantir un dret, i que és aquest 
dret subjectiu, és de rebut, doncs, que encara el nom 
reforci més aquesta possibilitat i aquest sentiment.

Sobre la intermediació, que quedava molt clara per 
part del senyor Casoliva, el públic-privat –li deia en 
aquest sentit–, hem tingut bastantes, diríem, interven-
cions on es brandava per una intermediació més ten-
dent a allò privat, i després, amb els sindicats, una in-
termediació, diríem, més controlada. Per tant, aquesta 
intermediació, jo el que els voldria demanar és, vostès, 
com la v euen, i especialment les persones que estan 
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en consorci, i també, en certa manera, quina apliquen, 
amb qui la fan. La fan directament des de gerència? Ho 
fan amb els agents? Quina participació tenen, quina és 
aquesta governança que vostès porten en aquest sentit?

La clau d’avui jo crec que ha estat l’LRSAL. I aquí sí 
que també li ho vull dir, especialment, al senyor Guite-
ras, que és diputat en aquest Parlament: és que això de 
la Llei de governs locals és imprescindible. Però és que 
està aturada. Per tant, no sé si la Llei, doncs, del SOC 
pot fer la funció que hauria de fer la Llei de governs 
locals. Per cert, una llei de governs locals que «elarsa-
litza» molt, per dir-ho... És molt LRSAL, la nostra Llei 
de governs locals. Per tant, aquesta tendència, diríem, 
a obrir les portes, doncs, a un model que jo crec que 
té..., i més atenent al que han explicat, i que jo conec, 
doncs, des del Solsonès, o des del Moianès.

Per què ho dic? A mi també em fa por, com me’n pot 
fer en les polítiques de benestar, que al final hi hagi un 
catàleg, una cartera; que això, a través de reglaments o 
de canvis, pugui anar donant més espai a la interme-
diació, i que aquesta intermediació vingui a ser, doncs, 
que al Solsonès un dia aparegui, jo què sé: «Agència de 
col·locació tal, tants cursos i tants no-sé-què i tants “no-
sé-quantos”, no?, i després et col·loquem a no sé on.»

I, clar, ja es perd allò que és una mica l’essència, i allò 
que jo crec que en el fons és d’allò local a allò glo-
bal; allò que ens cohesiona com a país, i també, doncs, 
amb empreses..., que no ens passi com a l’experiència 
que hem tingut amb Tradema; és a dir, allò que influ-
eix... Tradema, Solsona, una empresa industrial que, 
gràcies, diríem, a una llei, doncs, com la reforma la-
boral, va poder marxar tenint beneficis, i deixar gai-
rebé dos-cents treballadors al carrer, treballadors que 
són de Cardona i de Solsona. I, després, els públics 
hem d’anar corrent, no?, els més propers; el més prò-
xim ha de crear una agència perquè, carai..., una agèn-
cia que després no sap com ho farà. Per tant, totes les 
lleis influeixen molt sobre els mons locals, i sobre, jus-
tament, el món local més petit.

Jo entenc que a grans àrees, doncs, és diferent, i crec 
que –ostres, en tres minuts no tinc temps– realment 
aquestes particularitats, que en alguns casos –i aquí 
no tenim temps, però ho explicava el senyor Guiteras– 
són d’èxit –al Ripollès em consta, doncs, que també 
fan els seus equilibris malgrat aquestes..., i són po-
sitius; a Solsona tot just comencen, no?–..., però que 
això ho hem de seguir salvaguardant d’alguna ma-
nera. Però, per mi, la clau, si és l’LRSAL, també la 
tenim nosaltres amb la Llei de govern locals, que no 
fem el mateix que ens està fent Madrid –que no ho fa-
ci el Govern català. Que llavors la simplificació, dirí-
em, «ens farà còmplices», no? –parafrasejant.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Inés 
Arrimadas, en representació del Grup de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los cinco 
comparecientes que han intervenido. Han sido de gran 

interés, y además yo creo que nos han dado la oportu-
nidad de centrarnos en el ámbito más territorial de la 
ley, que hasta ahora no habíamos podido profundizar 
en ello. Al señor Casoliva también le agradezco espe-
cialmente que haya hecho referencia a una moción de 
Ciudadanos, que se aprobó en mayo del 2013, precisa-
mente referida a la reforma del servicio público de Ca-
taluña. Yo creo que fue una moción de consenso, que 
se aprobó con el apoyo yo diría que de prácticamente 
todos los grupos parlamentarios, pero que ahí ya se 
definían algunas de las líneas que hoy podemos deba-
tir y hoy podemos profundizar en la ley.

Tengo preguntas que pueden ser comunes a todos los 
comparecientes. Una de las cosas que más nos preo-
cupan, y que también lo decía el señor Casoliva, es 
la coordinación con los servicios locales de empleo. 
Hasta ahora es indudable, y lo decía también la señora 
Chacón, que los ayuntamientos han asumido un papel 
de participación en estos programas de empleo –in-
cluso los han cofinanciado con sus propios presupues-
tos–, y queremos saber si esta ley va a favorecer una 
mayor coordinación con los programas de empleo, si 
va a favorecer... Porque, en definitiva, en el territorio 
tenemos una red de diferentes oficinas de empleo: te-
nemos oficinas de los ayuntamientos, tenemos centros 
de formación, la red de centros de fomento del em-
prendimiento, del autoempleo, y nuestra obsesión es 
que realmente seamos eficientes en el uso de los re-
cursos, y no caer en las duplicidades y en las ineficien-
cias que hasta ahora podíamos haber tenido.

Otra pregunta obligada es la coordinación con los me-
canismos de la Ley de formación profesional. Como 
agentes del territorio, también tienen un papel impor-
tante en la formación profesional, y me gustaría saber 
cuál es su opinión al respecto de que se estén tramitan-
do..., se está tramitando –lo conocen ustedes perfecta-
mente–, también, la Ley de formación profesional. Y el 
informe del CTESC ya advertía de un posible proble-
ma de definición de competencias a nivel territorial, de 
qué es lo que le correspondería a cada entidad referido 
al sistema de formación profesional, sistema del SOC. 
Y, bueno, me gustaría saber su opinión al respecto.

Una de las cosas más importantes es que esta ley de-
bería permitir que los servicios que se presten sean 
de mejor calidad –los servicios tanto a las personas 
en paro como los servicios que reciben las empresas. 
Y yo creo que, aquí, entidades de promoción econó-
mica tendrán mucha experiencia también no solo en 
atender a personas que están en desempleo, sino tam-
bién en atender a pequeñas empresas, ya que necesitan 
de su ayuda. ¿Cómo ven que este marco legal pueda 
mejorar los servicios a empresas?, que para nosotros 
también es fundamental. No solo tenemos que atraer 
a más gente a este servicio, sino a más empresas para 
poderlos poner en contacto a unos con otros.

Otra de las claves sería el sistema de evaluación. A me-
dida que abrimos la participación de diferentes enti-
dades dentro del sistema público de empleo, pero la 
abrimos a entidades con ánimo de lucro, etcétera, de-
beríamos establecer un buen sistema de evaluación 
por resultados para que el hecho de que participen en-
tidades fuera..., persigan también un objetivo que pa-
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ra la sociedad sea válido, ¿no?, como conseguir una 
mejor inserción, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es 
complicado? ¿Puede ser útil o no, definir ya unas lí-
neas maestras dentro de la ley de lo que debería ser el 
sistema de evaluación por resultados?

Después, otro de los temas de debate es la definición 
de las estrategias de creación de empleo. Yo creo real-
mente que tenemos que encontrar un equilibrio entre 
definir, por supuesto, una estrategia a nivel incluso lo-
cal o comarcal, porque son los agentes los que mejor 
conocen el territorio, pero también pensar en global, 
porque el mercado de trabajo no es local. El mercado 
de trabajo no es ni siquiera comarcal. Tenemos que ir 
hacia un modelo que responda a las necesidades, fo-
mentar la movilidad, etcétera. Yo creo que es un tema 
complicado; se deben conjugar estos dos elementos. 
Pero a ver cómo lo ven ustedes, porque realmente, a 
veces, definir estrategias comarcales o estrategias lo-
cales nos deja..., a veces hacemos perder oportunida-
des porque no tenemos una visión más global, pero la 
participación de estas entidades es fundamental, ¿no? 
¿Cómo lo podemos compaginar?

Antes el señor Casoliva también hacía referencia a que 
hay territorios que han funcionado muy bien. Yo creo 
que podemos tener un ejemplo hoy aquí, también, 
¿no?, de un consorcio que realmente, pues..., el éxito 
de sus proyectos lo avala, pero yo creo que puede ha-
ber otras buenas prácticas también en Cataluña. ¿Po-
demos coger esos ejemplos y extraer lo positivo –por 
qué han funcionado bien esos ejemplos y otros no lo 
han hecho tanto– para intentar incorporarlo en este 
modelo de concertación y de participación territorial?

Y, dos cosas más, que veo que no se me acaba el tiem-
po –no se me estaba haciendo..., me está dando más..., 
para lo que pensaba. Ustedes hablaban de que la ley..., 
algunos comparecientes nos han dicho que esta ley es 
poco concreta, y otros nos han dicho que es que esta 
ley es muy flexible y que eso es bueno, porque nos va 
a permitir adaptarnos a los cambios que el mercado de 
trabajo sin duda tendrá, ¿no? Yo espero que si hacemos 
una ley no sea para los próximos dos o tres años, sino 
que nos pueda servir por lo menos a quince o veinte 
años vista, y que se pueda ir adaptando a los cambios 
del mercado de trabajo. ¿Ustedes piensan que es que es 
una ley flexible? ¿O es que realmente hay poca defini-
ción en ámbitos que deberíamos definir para poder ya 
marcar desde ahora unos principios, al menos, unas lí-
neas, más de lo que estaba actualmente en la ley?

Y, por último, hacer referencia al comentario del se-
ñor Guiteras. Yo creo que ha tenido usted un ataque de 
sensatez, que me ha sorprendido. (Veus de fons.) No, 
de verdad, o sea... Porque es verdad; o sea, lo que ha 
dicho usted es totalmente cierto: hay una ley, hay un 
marco legal a nivel nacional y a nivel europeo, que lo 
estamos obviando, pero que existe y que influirá. En-
tonces, ¿cómo podemos tener ese ataque de sensatez 
legal?, porque sinceramente yo pienso que hay algunas 
cuestiones que obvian el marco de políticas de empleo 
a nivel nacional, y, a la larga, esto lo que genera es in-
seguridad jurídica e indefensión de los ciudadanos.

Y nada más. Muchas gracias por sus comparecencias.

El vicepresident

Senyora Arrimadas, m’he descomptat amb el rellotge, 
eh? (Rialles.) Sort que tinc aquí el company de taula, 
que m’ha posat al dia. Té la paraula la il·lustre dipu-
tada Marta Pascal, pel Grup de Convergència i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. I gràcies a tots els 
compareixents per les seves aportacions. Com hem fet 
al llarg del dia, demanar-los si ens les poden fer ar-
ribar en el format i en la manera que vostès creguin 
oportuns, perquè ens sembla que totes aporten mol-
tíssim.

El que té intervenir al final és que a vegades et prenen 
moltes de les reflexions, i, per tant, ja em disculparan 
si alguna és repetida. Jo els volia preguntar a tots ple-
gats respecte de l’LRSAL –tots s’hi han referit–..., pe-
rò si realment creien que la relació de competències en 
el món local quedava blindada o no amb aquesta llei. 
Respecte a la flexibilitat, comparteixo amb la porta-
veu de Ciutadans, doncs, que hem tingut blancs i ne-
gres, i que tothom ens hi deia una mica la seva. I la 
meva pregunta era si vostès consideraven que aquesta 
és una llei flexible, o que, al contrari, els encotilla en 
algun aspecte.

Respecte a l’article 15, que fa referència als àmbits in-
feriors a la comarca, el compareixent que hem tingut 
en la sessió prèvia, diguem-ne, el senyor Gallego, de 
Comissions Obreres..., ell deia que no li semblava re-
comanable baixar més avall de la comarca. Alguns 
s’hi han referit. Crec que els dos representants, fede-
ració i associació, potser no n’han parlat tan concreta-
ment. No sé si poden afinar una mica més al respecte. 
I recordo també una compareixença, aquest matí, on 
un parell de compareixents han dit que creien que els 
agents que formen part de tot el sistema de cooperació 
de Catalunya –per tant, tots, en la seva transversalitat– 
estaven poc valorats en el text articulat d’aquesta llei. 
Se senten vostès poc valorats en aquesta llei, o creuen 
que això està més o menys ben encarrilat?

També tenia la pregunta respecte a la formació pro-
fessional, respecte a la llei, els mètodes de coordi-
nació. I, després, dues qüestions molt concretes. Al 
representant de la federació: si ho he entès bé, vostè 
parlava d’una comissió mixta concreta, amb les enti-
tats municipalistes. Ha de ser permanent? Només per 
desenvolupar les taules territorials? No sé si he aca-
bat d’entendre el plantejament que feia, si el podria 
reiterar.

I, finalment, al senyor Puigvert, comentar-li, ar-
ran d’una reflexió que ha fet del tema de l’estratègia 
RIS3, que la setmana passada vam aprovar en el Ple 
del Parlament una moció que el que intentava era po-
tenciar tot el tema de l’estratègia RIS3, en tant que 
era una aposta per les polítiques europees fetes des 
de Catalunya, malgrat que no som actor, diguem-ne, 
normal en el si de la Unió. I una de les coses que se’ns 
deia, i que se’ns deia sobretot des del Departament 
d’Economia i Coneixement, és que Europa aplaudia 
aquesta estratègia i aplaudia que tant l’Administració 
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local com la Direcció General de Recerca hi fossin 
presents. Per tant, malgrat que estic d’acord que pot 
ser un cert batibull, no?, que estan en moltes estratè-
gies, jo crec que en aquest cas sí que és avinent po-
der fer-li aquesta consideració, en tant que des de més 
amunt, o des del nord, ens diuen que realment aques-
ta és una bona aposta, i, per tant, celebrem que vostès 
hi puguin ser.

Res més. Moltes gràcies, i a la seva disposició.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara tenen..., per espai màxim de cinc 
minuts, i agrairia que fossin efectius i concisos, els 
compareixents, per contestar les preguntes dels dipu-
tats. En primer lloc, el senyor Xavier Casoliva. Té la 
paraula.

L’alcalde de Guissona i president de la Comissió 
d’Ocupació i Promoció de la Federació 
de Municipis de Catalunya

Sí, moltes gràcies. Són moltes preguntes. Intentarem con-
testar-ho tot, i, evidentment, si algú es queda sense 
contestar, estem oberts a reunir-nos el dia que vulgueu.

Nosaltres, com a federació, sí que vam pactar, doncs, 
amb les comarques, ajuntaments de fins a cinquanta 
mil habitants, i sobretot tractar els àmbits inferiors a 
la comarca, perquè entenem que per entendre el p aís 
s’havia d’entendre des de baix de tot, i no podem que-
dar-nos amb la comarca. I, a més, malauradament, 
massa cops s’ha fet mal ús de la comarca contra..., 
contrapoder a una capital de comarca o a un poble, 
que desvirtua molt la necessitat dels aturats. O si-
gui que posar amb sentit comú el que diu la llei cos-
ta; entenem que hi ha d’haver limitacions. I sap greu, 
doncs, que territoris petits..., la paraula «excepció», 
que estem orgullosos d’haver salvaguardat, s’hagi 
quedat curta, i entenem la postura d’aquestes realitats.

Després, en el tema de si està a l’LRSAL o no està a 
l’LRSAL, que és el lloc on hauria d’estar, doncs, es-
tem contents que aquesta Llei d’ocupació de Catalu-
nya ens parli de la feina que han fet els ajuntaments, 
perquè la discussió que hi ha hagut sempre dintre 
l’entorn de la federació ha sigut que moltes vegades 
el SOC anava per un cantó, i als ajuntaments no ens 
tenien en compte, quan érem realment els qui estàvem 
fent la feina a molts llocs del territori.

Dir que, per dades que tenim, que podríem passar-les 
per correu electrònic, si ens equivoquem, i més perquè 
està gravant –no ens agradaria gaire equivocar-nos–, 
però a vegades el pressupost que «suplementa» l’ajun-
tament pot arribar fins al 40 per cent; és a dir que par-
ticipem amb diners i ens agradaria, doncs, participar 
en les decisions.

Després, doncs, el tema aquest que me preguntava ara 
la companya de Convergència, si ha de ser permanent 
o no. La realitat fa que aportant-hi diners..., doncs, que 
no només són els diners, ni que no n’aportéssem; 
que ens coneixem molt els nostres ciutadans, i malau-
radament els serveis socials són els que ens els atenen 

cada dia, tant si atén directament el consell comarcal, 
en pobles més petits de vint mil habitants, com si no. 
La realitat és que hi ha una constància permanent, que 
la gent que treballem als ajuntaments ens trobem, al 
mateix ajuntament, gent que les passa molt malament, 
i que als cursos de formació..., que sobretot també ha 
d’anar coordinat amb les empreses. És a dir, com amb 
la formació dual, és importantíssim, doncs, a part del 
que pensem els ajuntaments, s’entén, per fer una bo-
na formació..., s’ha de tindre en compte la realitat in-
dustrial de cada territori, i empresarial. Que quan es 
fan les coses amb sentit comú i es planifiquen és quan 
funcionen bé.

I no sé si em deixo més coses, segur que sí. Però, bé, 
si algú no s’ha sentit contestat, després li ho contesto 
directament (l’orador riu) –perdoneu-me.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula Àngels Chacón.

Àngels Chacón Feixas

Molt bé, gràcies. Quan parlem –una mica englobant al-
guna de les preguntes, no?... Àmbit municipal, supra-
municipal, comarcal? Fent referència..., o interpreto la 
llei en..., que l’àmbit comarcal és el que s’ha establert 
de manera natural, però dóna peu que hi hagin d’altres 
acords. A l’Anoia ens passa això, per exemple. Som 
una comarca, també, amb un atur altíssim. És una co-
marca artificial, perquè Anoia nord, Anoia sud i la 
mancomunitat de la conca no tenen res a veure. Hi ha 
certes polítiques que estem definint, i les fem munici-
pis. No arribem al pla comarcal, no?

Per tant, entenem, doncs, que..., de si ha de ser comar-
cal o no; és que cada realitat té les seves circumstàn-
cies, i cada realitat, doncs, haurà de decidir. El que sí 
que entenc que cal és una mica de..., penso que des de 
l’Administració superior, igual que se’ns demana des 
d’Europa, quan diem: «Europa felicita que hi hagi el 
RIS3»... Clar, perquè volen que ens endrecem, que ens 
posem d’acord uns amb els altres, però a l’hora de de-
finir estratègies.

Penso que hi ha una tasca –aquí hi ha una part que 
correspon als agents locals– de posar-nos d’acord, de 
concertar i d’obligar-nos a treballar amb els agents per 
definir quines polítiques, junt a les polítiques actives 
d’ocupació, impulsem per crear ocupació, no? Llavors, 
no tot ho ha de solucionar la Llei d’ocupació, però..., 
i aquí vindria vinculat al fet que, igual que el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació ha de treballar amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i entre tots dos s’han 
d’entendre, el mateix ens passa a nivell local, no? O si-
gui, l’estratègia per a les polítiques actives d’ocupació 
ha d’anar molt vinculada a la definició dels eixos es-
tratègics.

I evidentment, fent referència al que em comentaven 
des de Ciutadans, totes aquestes estratègies no estan 
fetes per pensar a nivell local, perquè vivim en un en-
torn macro, i el nostre context ja és el món. Per tant, 
aquest treball de definició o d’acord que hem de te-
nir a nivell territorial ens obliga als agents, també, a 
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endreçar-nos, perquè després, quan acudim a una ad-
ministració superior, doncs, no anem replicant línies 
estratègiques o models, i respectem també el que és 
l’especificació de cada territori.

Sobre si el dret subjectiu queda prou definit, entenem 
que sí. Hem estat en moltes discussions al Consell de 
Direcció del SOC; entenem que s’ha arribat a un pac-
te, s’ha arribat a un consens –entenem que sí. L’import 
de què es parlava en xifres absolutes..., la mitjana és 
d’un 2 per cent del pressupost municipal? És de més 
de 200 milions d’euros, que anualment destinen els 
ens locals a les polítiques actives d’ocupació, a part de 
les que es fan..., en polítiques de generació d’ocupació.

Sobre el tema d’indicadors o avaluació de cadascun 
dels agents que participen en aquestes estratègies, to-
talment d’acord; hem de ser cada cop més eficients, 
també les administracions locals. Però compte amb 
quin tipus d’indicadors posem a l’hora d’avaluar, per-
què un indicador no pot ser sols, doncs, el tema de si 
aquesta persona s’ha inserit, que és «sí» o «no», si-
nó que hi ha casos –nosaltres..., en concret, a l’àrea de 
promoció econòmica del nostre territori–, hi ha per-
sones que estan en un risc d’exclusió social increïble. 
Aquí, diguem que l’indicador ja no és que aquesta per-
sona s’insereixi o quin resultat té d’inserció, sinó com 
hem ajudat a millorar la seva ocupabilitat. Per tant, to-
talment d’acord que les administracions som les pri-
meres que hem de tenir la màxima eficiència, però 
compte que no ens moguem només en temes d’inser-
ció, perquè és molt més complex que tot això.

I sobre l’LRSAL, i... Doncs, a veure, jo penso que ens 
pot passar una mica el que passa amb el comerç, no?, 
perquè entenem que hi ha..., la llei estatal..., el Go-
vern estatal entén que la competència és seva, Gene-
ralitat... I aquí estem ara, en aquesta lluita, esperant, 
també, aquesta Llei de governs locals. Però el que sí 
que ara ens trobem..., el cert és que ara ens trobem 
en una contradicció –ho deia abans el company– entre 
els secretaris, que t’estan dient: «Escolta, que estic in-
complint», i tu, que veus que si no realitzes certes tas-
ques, doncs, anem perdent oportunitats, que cada dia 
són menys, no?

Per tant, no vull tornar a repetir el paper que hem de-
senvolupat, però s’ha dit ja moltes vegades: l’Adminis-
tració local és qui coneix el territori, i és qui ha de 
concertar amb els agents les polítiques, tant estratègi-
ques com d’ocupació.

Hi ha tantes preguntes que penso que... No sé si m’he 
excedit en el temps, o estic a punt, oi?

El vicepresident

Divuit segons.

Àngels Chacón Feixas

Divuit segons? Doncs, d’acord, en divuit segons. En el 
tema de la intermediació –també hi he fet referència 
abans–, compte, també –compte–, que aquí les enti-
tats poden venir... O sigui, l’Administració local ga-
ranteix la inserció de certs col·lectius, que no faran 

mai empreses privades. Això ho tenim més que expe-
rimentat.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula Dionís Guiteras. (Veus 
de fons.) Albert Puigvert –perdoni–, Albert Puigvert, 
gerent del consorci.

El gerent del Consorci de Promoció 
Econòmica del Ripollès

«Merci». Ho faré una mica desordenat, eh? Pel tema 
de les estratègies territorials..., clar, és això de la go-
vernança multinivell que he dit abans, és la comple-
xitat de diferents ens, diferents òrgans. El que deia jo 
o volia fer entendre és que costa, per a territoris on la 
massa crítica és molt petita i on som pocs que estem 
treballant, doncs, que puguem anar avinguts si des de 
l’Administració general se’ns està plantejant que tre-
ballem en diverses línies, i acabem competint entre 
ens que som propers, i en el fons el que hauríem d’es-
tar fent és cooperar. Per tant, s’hauria de promoure 
que hi hagués una única estratègia per a cada territo-
ri, que fos sectorial, i que treballéssim sectorialment. 
No feia una crítica al RIS3, eh?, senyora Pascal. En-
cantat de la vida que arribi i que puguem treballar-ho, 
però és difícil, diguéssim, sentir-se còmode treballant 
a quatre bandes diferents, sent els que som.

Pel que fa referència al tema del sistema de formació 
i a la Llei de l’FP, jo només puc aportar l’experiència 
nostra, que a partir d’una diagnosi que hem fet, doncs, 
veiem que potser no era massa adequat el que s’estava 
fent a la comarca. Hem intentat plantejar aquesta rea-
litat als instituts, i costa molt –costa molt–, tot i que sí 
que hi ha bona voluntat des del servei d’ensenyament, 
de quallar una cosa amb l’altra. Pel mig juguen molts 
interessos, eh? Està com està, l’Administració, i Ense-
nyament, i al nostre territori, com que la massa críti-
ca de joves no dóna per mantenir un institut, plantejar 
segons quines modificacions és difícil perquè tothom 
mira per allò que és seu.

Pel tema de l’educació dual..., perfecte. El que passa, 
que s’ha de vetllar perquè la part de pràctiques i el ser-
vei d’empreses estiguin alineats amb tot el que és l’en-
tramat de formació; si no, estarem fent volar coloms. 
I nosaltres aquí podem aportar l’experiència nostra en 
el tema de l’hostaleria.

Sobre el que deia la senyora Capdevila de com vivim 
ara, de com ens alimentem: any a any, caçant subven-
cions, que això no és el que hauria de ser, eh? Cada 
final d’any hi ha la sensació aquella de la precarietat 
del personal que tenim, sobre si sortirà o no sortirà la 
convocatòria, sobre si convé o no convé presentar-se a 
aquesta o a aquella altra. Això penso que no és el que 
hauria de ser.

Per això deia que tenim la sort de tenir un «7 comar-
ques», que com a mínim podem tenir una garantia de 
continuïtat i de reenfocament de certes polítiques, eh?, 
i adaptar... L’ideal, i aquí sí que faig un prec –que de-
manava què podríem posar en el redactat–, ho repe-
teixo: pluriennalitat i flexibilitat d’aquests contractes 
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programa. Els contractes programa sí que serveixen, 
segur, per saltar l’LRSAL. Però que es facin ràpid, 
perquè –ho he dit jo, ho ha dit en Dionís Guiteras, i 
em sembla que és evident– hi han molts consorcis que 
estan en fase de desaparició i que són bàsics per a se-
gons quin tipus de política en els territoris petits o ja 
fràgils de per si. Per tant, jo penso que això és com 
una mena de súplica, en certa manera.

Què més? Sobre el tema dels contractes programa, ja 
ho he dit: pluriennalitat i... I, sobre intermediació –que 
és bàsic treballar amb l’empresa i treballar a l’empre-
sa–..., ho fem no només des de la vessant de l’ocupabi-
litat, sinó donant suport al teixit econòmic local. Les 
nostres empreses són micro i pimes. No col·locarem de 
cop cinquanta treballadors. Pel que hem de vetllar és 
perquè aquestes micro i pimes continuïn, s’especialit-
zin, es consolidin i, fins allà on es pugui, s’ampliïn o 
se’n creïn de noves, que és allà on estem, eh? I aquesta 
vessant la podem fer bàsicament a través del «7 co-
marques»; no la podem fer amb d’altres programes del 
SOC, perquè no hi són –i amb «Catalunya emprèn», 
evidentment. Però són programes, això, de curta de 
durada, que no et donen una perspectiva a mitjà termi-
ni, i, per tant, no pots corregir segons quines inèrcies.

Ja està, eh? Pel tema de la valoració..., jo penso que és 
bàsic definir els indicadors i vetllar pel seguiment. Pe-
rò, si el personal tècnic està vetllant per la tramitació 
de sol·licituds, per la justificació del programa, i no té 
clar que l’any que ve hi sigui, no podem exigir segons 
quins nivells de perfecció. Hi estem treballant, nosal-
tres, en el tema de millora contínua, i d’enfocar-ho als 
objectius, i de veure l’evolució de les dades a la co-
marca. Però amb una estructura que està precaritza-
da, segons quin tipus d’exigència o segons quin tipus 
de conceptualització de les polítiques que estem tre-
ballant, no els hi podem demanar. Per tant, és bàsica 
aquesta pluriennalitat.

Això és tot.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara sí, té la paraula l’il·lustre diputat..., 
il·lustríssim diputat Dionís Guiteras.

El president del Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès

Gràcies, president. Bé, de fet, ja m’ho pensava que aques-
ta disfunció entre diputat, president, alcalde em porta-
ria algun problema –i ara contestaré a la senyora Ar-
rimadas.

A veure, primer, per anar sintetitzant ràpidament, el 
tema de la formació professional dual, que em comen-
tava la diputada Russiñol, per nosaltres és imprescin-
dible. De fet, treballem molt això, i en això estem molt 
agraïts també al Departament d’Ensenyament, amb 
qui, en els serveis territorials, hi col·laborem moltís-
sim. Però no ha estat fàcil a través d’un consorci poder 
aconseguir aquestes coses, perquè tot està massa pa-
rametritzat, i, bé, has de demostrar, amb el treball del 
dia a dia..., aconseguir aquestes coses. Per nosaltres 
és imprescindible. Per a les empreses –i jo també tinc 

el barret d’empresari, doncs–, ens és vital. Hem de fer 
planter, hem de fer planter formant-lo bé. I és una bo-
na manera, aquesta.

Sobre l’estratègia territorial, jo li donaré un exemple 
que crec que és curiós i que diu molt del nostre terri-
tori –que crec que a altres territoris també passa, però 
conec el meu. Miri, és tan important conèixer el terri-
tori i tenir una estratègia per superar greus dificultats, 
com ens ha passat ara, o ens ha passat als anys noran-
ta, als anys dos mil..., però això ens va passar també al 
segle XVIII. Al segle XVIII, amb la darrera miniglacia-
ció d’Europa, on tothom es moria de gana i hi havien 
fams brutals perquè no hi havien collites, al Moianès 
també ens moríem de gana. Però, com que feia molt 
de fred, ens vam inventar la indústria del gel, i tot el 
gel que arribava a Barcelona venia de les poues de gel 
del Moianès. Per tant, cal conèixer el territori, cal sa-
ber quines eines tens per poder-t’hi adaptar. I, miri, 
allà han tingut inventiva des de sempre.

Altres coses. Em demanava la senyora Capdevila, no?, 
com es poden blindar les competències locals. A tra-
vés de la Llei del SOC jo crec que és impossible. El 
que cal és una llei de governs locals, i una llei d’una 
vegada, i no fer una llei reactiva a una llei ARSAL 
del Govern espanyol, sinó una llei creient-te que ets 
un país i que tens ganes de tenir una estructura com 
Déu mana. Perquè si ha de ser «en reacció», «en con-
tra de», no té cap sentit –no té cap sentit. Has de veure 
les teves possibilitats, i uns li donarem un caire d’es-
tructura d’estat i altres, potser, una missió més auto-
nomista, però segur que no pot ser fent la contra a una 
llei del Govern espanyol.

Per això, diputada Arrimadas, companya Arrimadas, 
no és que tingui un atac de –com ho ha dit, vostè?–..., 
un atac «de sensatesa». Jo és que sóc una persona molt 
sensata (veus de fons)... No, no, no, ho he entès en po-
sitiu, eh?, senyora Arrimadas. (Veus de fons.) No, en 
positiu –en positiu–, però jo sempre ho intento ser, i 
aquesta Llei del SOC, de fet, és una còpia, i algú ho 
hauria de dir, de la llei espanyola. Si algú vol fer una 
llei catalana del Servei d’Ocupació de Catalunya que 
tingui una visió molt més enllà de l’autonomista, 
que és una qüestió molt legítima, que sigui una estruc-
tura d’estat de veritat, el que no pot fer és copiar l’es-
panyola. No perquè l’espanyola sigui dolenta; és que 
hi ha una altra casuística, aquí. Per tant, jo entenc..., i 
per això li deia: si hem de fer una cosa autonomista, el 
que no podem fer és mirar cap a un altre cantó, quan 
hi ha l’LRSAL, que deixa les coses molt clares. Per ai-
xò, aquest rampell de sinceritat o de sentit comú.

Després, em feien diferents preguntes; per exemple, el 
senyor Rafa Luna –el company i tocayo Luna. (Veus 
de fons.) Som tocayos del de Centenera; per tant, som 
tocayos. Jo també he quedat esparverat quan he sen-
tit el senyor Gallego; estava aquí i he al·lucinat «pe-
pinos». Tothom té la seva..., evidentment, jo ara no el 
criticaré, eh?, Déu me’n guard, però sí que és veritat 
que dóna una visió molt metropolitana i molt de ma-
cro... No ho sé, devia pensar en la indústria, devia pen-
sar en sectors molt grans, que estan focalitzats en uns 
territoris, en unes àrees concretes on hi ha molta po-
blació, i segurament molta gent té necessitat de tenir 
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una visió estratègica que va molt més enllà d’una co-
marca o de quatre municipis.

Però és que la realitat de la Catalunya «caníbal» és 
una altra. I la realitat és que pobles molt petits, que 
hem de donar serveis sense recursos..., i que cal tenir 
estratègies amb els que hi tens més afinitat, no perquè 
sou més amics, perquè, un poble, treballar amb el po-
ble del costat no és cosa fàcil, però sí que tenim la ma-
teixa problemàtica.

I aquí em permeto, també, donar un altre exemple. 
Moià i Castellterçol: Moià és Bages, Castellterçol és 
Vallès Oriental. Tots dos tenim el mateix model d’em-
presa: agroalimentària, de qualitat –productes ecolò-
gics–, tecnificada. Doncs, bé, una forma part del Va-
llès Oriental; l’altra, del Bages. Jo, a la meva empresa 
–ara em poso el barret d’empresari–, que està al Bages, 
si faig una demanda al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, em portaran gent, per exemple, de Cardona o de 
Sant Joan de Vilatorrada, que em duraran dos dies per-
què han de fer cinquanta o setanta quilòmetres d’ana-
da i tornada cada dia. En canvi, al de Castellterçol li 
passa el mateix i li porten gent d’Hostalric, de Mollet 
o de Sant Fost de Campsentelles. Molt bé, doncs. En 
canvi, no porten ningú de Castellterçol, ni als de M oià 
ens porten..., ni als de Castellterçol els porten ningú 
de Moià, i estem a set quilòmetres. Per tant, per això 
ha tingut tant d’èxit el Servei d’Ocupació del Moia-
nès, perquè ha vist una realitat que va molt més enllà 
d’aquestes ratlles, i perdonin que hi insisteixi, tan fora 
del segle XXI.

Quan em deia la senyora –i acabo ara mateix–..., bé, 
han sigut diferents que han fet la pregunta de quines 
propostes hi podien haver, o si aquesta llei era clara, 
era flexible o era molt rígida. Jo els faré una pregunta, 
perquè crec que és la feina dels diputats, i també quan 
em posi el barret de diputat em tocarà a mi: com es 
pot fer per garantir uns principis que són claríssims 
a la llei? Igualtat d’oportunitats, cohesió i reequilibri 
territorial, adaptació i personalització, proximitat i no 
duplicitats: no n’hi ha cap d’aquests que estigui ex-
posat clarament a la llei. Tot són coses absolutament 
etèries i absolutament metafísiques. No n’hi ha cap de 
concreta. Hem de concretar aquestes coses, i després 
ens pot ser útil. Em sembla que ja estic.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Avui crec que no li podran contestar, 
però ja en tindran oportunitat. Té la paraula el senyor 
David Rodríguez, alcalde de Solsona.

L’alcalde de Solsona

Bé, jo només..., moltes de les coses ja s’han dit, no?, 
però, per exemple, quan ara parlava el Dionís de les 
borses de treball, de la intermediació, que es poden 
fer a nivell comarcal, tal com estableix la llei, d’algu-
na manera, encara que la preferència cap a les comar-
ques..., en el nostre cas és un cas similar al Moianès, 
eh? Hem de renunciar que la gent de Cardona pugui 
venir a treballar a Solsona, i que Solsona pugui anar a 

treballar a Cardona? O a Súria? O a Oliana, que és de 
l’Alt Urgell? O a Guissona, que és de la Segarra?

Per tant, d’alguna manera, hem de ser capaços..., en-
tenem que hi hauria d’haver una major flexibilitat en 
la normativa, i que, per tant, s’hauria d’adaptar a cada 
realitat. I amb el que comentava abans el senyor Ga-
llego, jo crec que, també, el senyor Gallego..., no co-
incidiria amb ell, amb la seva visió. En qualsevol cas, 
no vol dir que hàgim de baixar a nivells inferiors de 
la comarca; el que vol dir, que potser ens hem d’adap-
tar a realitats diferents, que no tenen res a veure amb 
les divisions administratives que tenim en aquests mo-
ments, i probablement no són exactament aquestes di-
visions administratives les que configuren les realitats 
socioeconòmiques del nostre territori.

I després, també, pel que els comentava abans, que 
probablement les estratègies locals ens fan perdre 
oportunitats en àmbits més globals, no? Bé, i potser, 
si només pensem en estratègies globals, perdem les 
oportunitats que ens poden donar les estratègies lo-
cals, i aquí hauríem de ser capaços d’aprofitar-ho tot. 
Entenem que hi ha un govern del país, que és el que 
ha de pensar les estratègies globals, però, en qualse-
vol cas, l’estratègia del territori s’ha de definir des del 
territori i des d’aquelles administracions que tenen la 
legitimitat democràtica per definir-les, que és el que 
estableixen d’alguna manera els principis..., a la Unió 
Europea, que és el principi de subsidiarietat, i, per 
tant, que no podem imposar des de dalt..., sinó que si-
guem capaços d’escoltar, doncs, les realitats que hi ha 
a cada territori des del mateix territori.

I no sé si em deixo res més, perquè hi ha hagut moltes 
preguntes, però, en qualsevol cas, sí que volia desta-
car aquest fet: que em sembla que hi hauria d’haver 
una major flexibilitat, eh?, en aquesta llei, que es pu-
gui adaptar, que no ens tanquem al fet que hi ha d’ha-
ver un nombre determinat d’interlocutors als diferents 
territoris, sinó que, potser, els interlocutors han de ser 
més –o menys– en funció de l’especificitat de cada 
territori..., i que escoltem el territori. I a nosaltres, per 
exemple, des de l’Agència de Desenvolupament Local 
de Solsona i Cardona, ja ens agradaria poder, doncs, 
aglutinar també la totalitat de la comarca del Solso-
nès, però potser tenim velocitats diferents, i, per tant, 
el que per nosaltres en aquests moments és una urgèn-
cia, probablement a la comarca no ho senten d’aquesta 
manera.

Jo només els poso un cas: Solsona té el 70 per cent de 
la població de la comarca i el 80 per cent de la pobla-
ció aturada. Entendran que la urgència que té la ciutat 
de Solsona respecte als municipis que són molt més 
rurals és molt diferent. O, per exemple, doncs, hi ha 
algunes de les vegades que ha passat, també, no?: es 
donen aquests plans d’ocupació, que s’han donat al-
guna vegada, que gestiona el consell comarcal –plans 
d’ocupació per a aturats de llarga durada–..., i es do-
nen als consells comarcals perquè els gestionin. I, ai-
xò sí, s’estableix un barem mínim, de dir, doncs... Per 
exemple, en el cas del Solsonès, no sé si eren deu o 
dotze plans d’ocupació que es podien contractar a ni-
vell comarcal, dels quals, sí, la llei establia –la llei de 
la subvenció, eh?–, la normativa de la subvenció esta-
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blia que un mínim de dos havien de ser de Solsona. És 
clar, si tenim el 80 per cent de la població aturada de 
la comarca, només tenim dos dels deu o dotze plans 
d’ocupació que ens corresponguin, i la resta han d’es-
tar en municipis que tenen cinc, sis, set aturats, i no 
set-cents, com té Solsona.

Bé, penso que és una visió que també hem de tenir en 
compte.

El vicepresident

Moltes gràcies. Agraïm la compareixença de tots vos-
tès. I la comissió té les darreres compareixences del dia.

Moltes gràcies, perquè hem vist la visió més de proxi-
mitat, i, la veritat, crec que a tots ens ha agradat molt.

La sessió se suspèn a un quart de vuit del vespre i vuit 
minuts i es reprèn a dos quarts de vuit.

El vicepresident

Bé, ja s’incorporaran els portaveus que no hi són, però 
comencem.

Compareixença
de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01143/10) (decaiguda)

Benvinguts, els dos compareixents. He d’excusar la 
senyora Mercè Garau i Blanes, exmembre del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que, per 
motius particulars, doncs, no pot assistir, i excusar la 
seva presència. O sigui que decau.

Compareixença
d’una representació del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 353-01142/10)

I els vull presentar en Josep Ibars Guillén, secretari 
responsable de Treball del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya, i el senyor Fausto Miguélez Lo-
bo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i 
relacions laborals. Siguin benvinguts. I ara, per espai 
de deu minuts, doncs, tindran la paraula. En primer 
lloc, el senyor Josep Ibars.

Josep Ibars Guillén (secretari responsable de Treball 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya)

Bé, bona tarda –bon vespre, vaja. Gràcies, president, 
per donar-me la paraula. En primer lloc, com és de 
precepte, agrair que hàgiu comptat amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, el principal in-
terlocutor en matèria de polítiques de joventut al p aís, 
i, per tant, doncs, agrair-vos profundament que ens 

hàgiu votat i que puguem expressar la nostra opinió. 
I més tenint en compte l’especial situació que viuen 
els joves del país, els joves en general, amb un atur ju-
venil flagrant, i que aquesta Llei d’ocupació, doncs..., 
esperem que resolgui algun dels seus punts.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

Abans, però, fer-vos una prèvia del que és el Consell 
Nacional de la Joventut, tot i que evidentment hi ha 
vells coneguts de la casa; per tant, serà una mica reite-
ratiu. El consell nacional és una plataforma que aple-
ga les principals entitats juvenils de Catalunya; en to-
tal, uns 175.000, 200.000 joves associats. Aplega, per 
tant, noranta-una entitats juvenils, que es distribueixen 
entre entitats de ple dret adherides i col·laboradores. 
Les agrupem en àmbits; per tant, tindríem l’àmbit 
de les educatives, l’àmbit de les sindicals, les políti-
ques, les culturals i d’intercanvi, les socials especia-
litzades i, evidentment, els consells locals de joventut, 
que també tindran un paper important en aquesta llei.

Quins són els dos grans objectius del Consell Naci-
onal de la Joventut? Doncs, fomentar i dinamitzar la 
participació juvenil –ja hem comparegut altres vega-
des en aquest sentit–, i un segon objectiu clar, que és 
el d’interlocutar amb l’Administració, que és precisa-
ment el que avui venim a fer davant una llei estructu-
ral com aquesta. Com que només tenim deu minuts, 
doncs, intentarem incidir en cinc aspectes –i fer una 
petita menció d’un sisè–, que són els cinc aspectes que 
veieu que apareixen en pantalla.

Un primer aspecte, que l’hem titulat de «Considera-
cions generals»..., en què evidentment hem d’expressar 
la nostra satisfacció perquè per fi Catalunya tingui una 
llei que reguli el sistema públic d’ocupació, i no només 
del SOC, com teníem l’any 2002. Per tant, han passat 
tretze anys, però, tot i això, evidentment, ens n’hem de 
congratular. Malgrat això, al nostre parer, creiem que 
ha quedat un text un pèl generalista. Esperem, però, 
participar en els espais en què es concreti la llei, tot i 
que, evidentment, ara ens sembla que els punts de fle-
xibilitat que aporta poden ser en alguns sentits certa-
ment perillosos.

Una primera esmena que ja faríem a la llei és refe-
rent al títol. La nostra aposta és per un sistema públic 
d’ocupació. I, evidentment, la paraula «públic» ha de-
saparegut de la llei, cosa de la qual no ens podem feli-
citar, i sí que demanaríem que s’hi intervingués.

Finalment, sota aquest apartat, un comentari al vol-
tant del pressupost. Les lleis estructurals, general-
ment, garanteixen un pressupost mínim al voltant de 
quines són les polítiques estructurals del país. Per 
tant, creiem que això també podria quedar recollit en 
la llei, amb un topall, ni que sigui per sota, que fes 
consens entre tots els grups..., però que les polítiques 
d’ocupació del país no depenguessin del color polític 
del Govern.

Un segon aspecte, que és l’afectació en els serveis pú-
blics. Evidentment, nosaltres, com a aposta, ja he dit 
abans que creiem en un sistema públic; per tant, no 
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podem creure que els intermediadors privats siguin la 
millor manera, sinó tot al contrari, de vetllar per la in-
serció laboral dels joves. Uns joves, a més a més, 
que estan sotmesos a formes fortament precaritzado-
res: «minijobs», contractes temporals. El 80 per cent 
dels contractes fets en el segon semestre de l’any pas-
sat són contractes temporals. Són dades que, evident-
ment, contrasten amb el model d’ocupació de qualitat 
pel qual apostem des de l’associacionisme juvenil. Per 
tant, creiem que aquest model que se’ns proposa, evi-
dentment, no ajudarà a tenir una inserció real dels jo-
ves. Una inserció real que nosaltres creiem que ha de 
ser a llarg termini, perquè inserir per un mes, inserir 
per una setmana no creiem que sigui el model d’inser-
ció que pretenem per al país.

Evidentment, si donem entrada a les ETT, això fomen-
tarà que no hi hagi igualtat d’oportunitats. Les ETT, 
evidentment, intentaran ocupar joves que els sigui fà-
cil ocupar, no que els sigui difícil, perquè les ETT, 
evidentment, com a empresa privada, el que buscaran 
és el benefici empresarial. Per tant, és una altra pro-
blemàtica per als joves. Com que sembla que aquests 
intermediadors privats els tindrem irremeiablement, sí 
que us demanaríem que hi hagués alguna mena d’òr-
gan regulador, de control, sense especificar-lo i amb 
una certa flexibilitat, però entenent que hi ha d’ha-
ver algun espai en el qual aquestes polítiques estiguin 
controlades.

Un tercer punt, que és el d’articulació territorial. Evi-
dentment, ens agrada molt i creiem que el model de 
concertació territorial és pel que hem d’apostar. Mal-
grat això, ens preocupa que entre els agents socials no 
hi hagi cap agent que representi ni les entitats juvenils 
ni els joves, com a mínim en el redactat inicial; no dic 
que en un futur no hi sigui, però evidentment ens pre-
ocupa. Bàsicament, entenem que hi ha d’haver parti-
cipació d’entitats juvenils, entre molts altres punts..., 
però en aquests dos aspectes, com són la planificació 
d’estratègies territorials i el mapa d’acció, de necessi-
tats de formació i qualificació professional. Qui mi-
llor que els joves, qui millor que les entitats juvenils 
que són en el territori, que participen, qui millor que 
ells podrà saber quina és la realitat, qui millor que ells 
podrà detectar quines són les necessitats de formació, 
qui millor que ells podrà fer la diagnosi de les proble-
màtiques juvenils?

Un quart punt, que l’hem anomenat «Espais de parti-
cipació». Amb el pla de Garantia juvenil, evidentment, 
ens hem trobat que ens l’hem trobat fet. Hi hem incidit 
després, hem tingut un espai, evidentment, de parti-
cipació posterior, però, clar, quan et trobes un pla to-
talment fet, totalment configurat, totalment dissenyat, 
és molt més difícil incidir-hi. Per tant, sí que creiem 
que un bon instrument seria tenir veu en el Consell 
de Direcció del SOC. Podríem vehicular el millor ins-
trument, però, al cap i a la fi, tenir-hi un punt d’inci-
dència.

En segon lloc, i dins d’aquest mateix apartat, creiem 
que hi ha una forta descoordinació amb la Llei de for-
mació professional. Aquí es parla de «consells terri-
torials», i els agents de la formació professional no es 
mencionen en aquests consells territorials. Per tant, 

creiem que aquestes dues lleis, que, al cap i a la fi, són 
germanes, s’haurien de parlar més. Té articles, la Llei 
d’FP, que parlen de «qualificació de les persones», de 
programes d’FP per a l’ocupació. Creiem que hi ha 
certes duplicitats o mancances de coses que fan que 
no hi hagi connexió entre elles, i creiem que dues lleis 
estructurals com aquestes, doncs, evidentment hau rien 
de tenir un fort espai de connexió i de vertebració.

Finalment, un cinquè punt, que és el que..., parlaríem 
del sistema d’avaluació, que és el que regula l’article 
37 de la llei. Evidentment, doncs, ens agrada força que 
hi hagi un sistema d’avaluació que permeti la rendició 
de comptes. En tots els espais demanem que hi hagi 
una rendició de comptes. La qüestió és com es farà. 
Ens preocupa que el text generalista que ara mateix ha 
quedat en la llei no ens aporti una avaluació de qua-
litat. La pregunta és: tindrem indicadors qualitatius i 
quantitatius per mesurar, realment? Quan es posaran 
aquests indicadors? De moment, el text queda força 
generalista, com us deia abans, i, per tant, ens preocu-
pa com pot ser aquesta avaluació. Perquè no es tracta 
només de quantificar quantes persones inserirem, si-
nó amb quina qualitat les inserirem. No és important 
el nombre de contractes, sinó quina estabilitat tindran 
aquests joves un cop siguin contractats.

Un segon punt d’aquest sistema d’avaluació, evident-
ment, és el de la participació d’agents del territori: 
com els agents del territori vetllaran perquè hi hagi un 
seguiment i un control d’aquests programes. Com dè-
iem abans, qui millor coneix el territori són els seus 
agents socials, i, per tant, les entitats juvenils en són 
una part, i una part important. I un segon aspecte d’a-
quest mateix punt: es parla, en l’article 37 –i expres-
sem la nostra preocupació; si no és en aquest sentit, 
doncs, demano correccions, també–..., l’article 37.2.b 
parla que hi pot haver un òrgan d’avaluació en el qual 
hi hagi una concurrència pública. Per tant, qui fa la 
concurrència pública és l’Administració, qui posa els 
punts per a la concurrència pública és l’Administració; 
per tant, pot haver-hi certs punts de part i jutge entre 
l’Administració i l’òrgan que acabi vetllant per aquesta 
avaluació.

I un sisè i últim punt. Tant en la Llei d’FP com en 
aquesta Llei d’ocupació es parla de les certificacions 
professionals i d’acreditació de competències. No ens 
queda clar, tampoc, com es farà aquest desplegament, 
tenint en compte que hi ha acreditacions que pengen 
d’Ocupació, hi ha acreditacions que pengen d’Ense-
nyament (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –acabo, eh?, president; 
un segon–; per tant, també ens preocupa com es farà 
aquest desplegament.

I relacionat amb això..., i l’associacionisme educa-
tiu també hi té una preocupació, que és quines vies 
d’homologació hi haurà entre les titulacions de moni-
tors i directors, que ara mateix es fan, per una part, 
en les escoles vinculades a l’associacionisme educatiu, 
i les qualificacions i certificacions professionals que es 
fan des del SOC –quines vies d’homologació hi hau-
ran en aquests espais.

Gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Ibars. Donem la benvinguda 
també als seus acompanyants: Núria Ramon, que és la 
presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya, i Magí Dalmau, secretari del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya.

Compareixença
de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de 
sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i expert en polítiques 
d’ocupació i relacions laborals, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 353-01146/10)

I ara té la paraula el senyor Fausto Miguélez Lobo, ca-
tedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions 
laborals.

Fausto Miguélez Lobo (catedràtic de sociologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació i relacions laborals)

Bona tarda, senyores i senyors. En primer lloc, gràcies 
per aquesta invitació a comparèixer davant d’aquesta 
comissió. No és el primer cop que entro en contacte 
amb aquesta llei, però de tota manera vull agrair-ho 
calorosament.

Felicitar-me perquè la llei ha donat l’oportunitat a mol-
tes i importantíssimes audiències. També, perquè s’ha-
gi estimat clau el paper i la vinculació amb el territori, 
la concertació social, la participació. És a dir, jo crec 
que hi han una sèrie de principis generals que donen 
peu a pensar que aquesta llei pot anar en la bona di-
recció. Ara bé, dit això, jo faria algunes observacions, 
la primera d’elles de forma i les següents de fons, que 
a mi em sembla que podrien donar peu a alguna dis-
cussió per millorar alguns dels aspectes en els quals 
jo també trobo, com han dit altres compareixents, una 
certa manca de concreció.

La primera observació de forma és que no m’acaba 
d’agradar el títol: Llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació, perquè en el fons no estem parlant de l’ocupa-
ció, en el fons estem parlant de polítiques d’ocupació. 
Per parlar d’ocupació s’hauria de parlar d’aspectes 
econòmics, d’aspectes de dret, etcètera, que aquí no 
es tracten. Per tant, jo crec que fóra més oportú..., ja 
sé que això pot ser més cridaner, però fóra més oportú 
que parléssim d’una llei d’ordenació de «les polítiques 
públiques d’ocupació», i subratllo el que ha dit el que 
m’ha precedit –la persona que m’ha precedit–, que jo 
crec que la paraula «pública» hauria d’aparèixer en el 
títol de la llei.

Bé, dit això, entro en la primera de les meves preocu-
pacions que impliquen el paper de les institucions del 
territori. La llei parla, en el seu preàmbul, de conver-
tir-se en suport d’una economia creadora d’ocupació 
i cohesió social i territorial. Assenyala la voluntat de 
comptar amb les administracions locals –entre come-
tes–, «que sempre han tingut i tenen un paper actiu en 

el desenvolupament de polítiques actives». També par-
la de governança. Es parla, en els principis generals, de 
«coresponsabilitat de tots els que componen el sistema 
d’ocupació». En el títol II defineix el sistema d’ocupa-
ció de Catalunya com un «conjunt d’entitats, serveis i 
programes», i en l’article 14 assenyala les administra-
cions locals a la mateixa altura que el SOC en la for-
mació del sistema d’ocupació del conjunt d’entitats. 

Però em sobta una mica que, quan s’entra a legislar so-
bre el Servei d’Ocupació de Catalunya i es descriuen 
les funcions d’aquest, s’assenyala la possibilitat d’esta-
blir concerts, acords, convenis, amb entitats públiques 
o privades, per gestionar i executar els serveis ocupa-
cionals. És a dir, les administracions locals, moltes 
d’elles amb serveis d’ocupació de llarga trajectòria, 
semblaria que no formen part del sistema d’ocupació 
en primera línia, i passen a ser entitats instrumentals 
que han de competir amb entitats privades en les ac-
tuacions del sistema. Almenys, aquesta és la impressió 
que es treu d’una lectura.

Vull que s’entengui bé el que vull dir. El SOC ha de 
tenir les funcions de direcció, ordenació, planificació 
i programació, també de control sobre les actuacions 
del conjunt del sistema, i també de l’avaluació dels re-
sultats i possibles sancions. D’això no en tinc cap dub-
te. El SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de 
tenir aquestes funcions. Però crec que la llei hauria 
de buscar una forma d’integrar en el nivell d’execu-
ció de programes i actuacions dels diversos serveis 
que ofereix, des d’assessorament fins a formació, et-
cètera –integrar, dic–, els serveis d’ocupació dels ajun-
taments, almenys d’aquells que tenen per damunt, no 
ho sé, de deu mil, de quinze mil, de vint mil habitants 
i tenen serveis molt consolidats. He sentit alguna cosa 
abans. Lamento que no sabia que parlaven els territo-
ris; si no, hauria vingut més aviat.

Si això no queda clar, jo crec que correm el risc d’una 
duplicitat innecessària entre oficines de treball i ser-
veis d’ocupació dels ajuntaments –o de molts ajunta-
ments–, que originaria una competència poc expli-
cable i a vegades ineficient. És a dir, les oficines de 
treball haurien de tenir funcions d’execució, òbvia-
ment, en les localitats petites, amb agrupaments de di-
verses localitats en les comarques que no tenen aques-
ta massa crítica que poden tenir els grans ajuntaments. 
També haurien de tenir funcions de registre de l’atur 
i de gestió de les prestacions en tot el territori de Ca-
talunya. Però jo crec que els serveis locals d’ocupació 
haurien de tenir, diguem-ne, un nivell de primera línia 
en el sistema d’ocupació o el sistema de polítiques pú-
bliques d’ocupació, perquè són administració pública.

Jo crec que hi han una sèrie de raons que avalen aques-
ta proposta. En primer lloc, hi ha una llarga trajectòria 
en els serveis d’ocupació d’aquests ajuntaments: orien-
tació, intermediació, formació, emprenedoria. És a 
dir, no estem parlant d’entitats o de serveis locals que 
no han fet re. No estic demanant que els ajuntaments 
siguin tinguts en compte perquè sí; estic demanant 
que, d’alguna manera, una llei com aquesta, crec jo, 
hauria de reconèixer una realitat que existeix. Aquests 
serveis tenen un coneixement del mercat de treball lo-
cal i de les relacions amb el teixit empresarial molt 
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important, i que jo crec que és justament una de les ra-
ons del seu èxit quan no hi han situacions tan crítiques 
com les que tenim en aquest moment, en què entren 
altres factors que distorsionen.

Jo crec que la realitat econòmica, social i política di-
ferenciada dels municipis seria també més respectada 
si hi hagués aquesta consideració, diguem-ne, més es-
pecífica, i, igualment, la participació real del territori 
seria més efectiva, i evitaríem que aquests serveis pú-
blics locals tinguessin un tracte similar als serveis o 
empreses privades. No vull discutir ara si hi tenen 
més o menys dret, però jo crec que estan a un nivell 
molt diferent. Les administracions locals són sistema 
públic d’ocupació, i han funcionat com a tal. Per tant, 
crec que la llei hauria de trobar un encaix a aquests 
serveis i convertir-los en l’instrument executor de les 
polítiques en el territori –no sé si en l’article 25 o en 
un altre punt, però que quedés clar que hi han serveis 
d’ocupació de determinats tipus d’ajuntaments que te-
nen establerta una tradició i un funcionament, i, per 
tant, això hauria de quedar reconegut. No sé en aquest 
moment com es podria formular. No crec que aquesta 
sigui tampoc la meva funció.

En tercer lloc, vull referir-me al tema dels recursos 
humans. L’article 34 de la llei... Els recursos humans 
són un aspecte molt, molt, molt, molt i molt important. 
És a dir, nosaltres ens estem últimament emmirallant 
molt en països del nord, petits –Dinamarca, per exem-
ple. Vosaltres llegiu coses sobre polítiques d’ocupació 
a Dinamarca..., i us quedaríeu esparverats de la im-
portància..., de la quantitat de tècnics que treballen... 
L’altre dia fins i tot sortia en un programa de televisió 
un que es queixava que tenia cent cinquanta parats al 
seu càrrec i que això era excessiu, i volien protestar 
perquè això... Jo vaig fer un càlcul ràpid, dic: a Bar-
celona en tenen deu mil, o entre deu i quinze mil, per 
cada expert o tutor –o el que sigui– que s’ocupa de les 
polítiques actives.

És a dir, jo crec que aquí, a l’article 34, es diu que el 
personal –després de parlar de l’estatus, diguem-ne, 
jurídic que han de tenir– del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha de ser l’adequat i necessari. Jo crec que 
s’hauria de dir que ha de ser un personal que tingui 
unes competències de coneixement del mercat de tre-
ball, de coneixement de l’empresa, de coneixement de 
les relacions interpersonals; és a dir, de coneixement 
exhaustiu de tota aquesta problemàtica, perquè, en cas 
contrari, no el convertirem en el que jo crec que hau-
ria de ser, un intermediari eficaç.

I, finalment, ja que ja no tinc temps, jo crec que alguna 
cosa més del que es diu s’hauria de dir de la qualitat 
de l’ocupació. En diversos moments de la llei es parla 
d’«ocupació de qualitat», però després jo crec que no 
apareixen aspectes que puguin garantir aquesta ocu-
pació de qualitat. I jo crec que sí que hi han aspectes 
d’una certa importància. Per exemple, vetllar perquè 
la formació realment sigui una formació de qualitat; 
vetllar perquè els tipus de contracte que s’originen si-
guin contractes de qualitat; vetllar perquè...

Hi ha una cosa molt important, que jo crec que la Ge-
neralitat hauria d’acabar tenint, que és el control o la 

gestió sobre el foment de la contractació, i en el fo-
ment de la contractació, que s’està emportant el 40 
per cent dels recursos de les polítiques actives, jo crec 
que ningú sap el que està passant. És a dir, si vosal-
tres agafeu Dinamarca –perdona, acabo ja–, tenen 
molts diners dedicats al foment de la contractació, pe-
rò els experts, els tutors, els que segueixen els parats 
que van allà, parlen amb l’empresa, fan projectes amb 
l’empresa; és a dir, busquen que aquest foment es con-
verteixi en un contracte més estable, o el més estable 
possible, i que sigui de qualitat.

Per tant, jo crec que la llei hauria de dir alguna cosa 
més concretament sobre la qualitat que volem aconse-
guir amb les polítiques d’ocupació de Catalunya.

Gràcies –perdona.

El vicepresident

No, no, moltes gràcies, catedràtic. Té la paraula la 
diputada Agnès Russiñol, en nom del grup d’Esquerra 
Republicana.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, president. Bé, doncs, en primer lloc, donar la 
benvinguda al senyor Ibars i al senyor Miguélez per 
ser avui aquí, donar-nos el seu punt de vista, i, 
per tant, ajudar-nos, als diputats i diputades d’aquesta 
cambra, a poder fer millor la nostra feina. I donar la 
benvinguda també als amics del Consell Nacional de 
la Joventut que avui ens acompanyen.

Bé, en primer lloc, com saben, tenim només tres mi-
nuts, i, per tant, doncs, intentaré anar al gra. Faré al-
gunes preguntes; probablement algunes... No totes les 
han de contestar; en tot cas, aquelles que creguin que 
són, no?..., que en tenen més coneixement o que són de 
la seva competència, i ens poden ajudar, doncs, els ho 
agrairíem. En primer lloc, com saben, la llei incorpora 
un nou concepte, un nou dret subjectiu, que és el dret 
a ser ajudat per tal de ser ocupable, basat en l’orienta-
ció, la informació, la formació i la intermediació. Ens 
agradaria saber si els sembla que està prou ben defi-
nit, aquest dret subjectiu, o que caldria afegir-hi algu-
na cosa més?

Després, també ens agradaria saber, en el debat so-
bre les agències de col·locació, que no sé si han tingut 
l’ocasió d’estudiar..., a banda del debat sobre privades 
o no i ànim de lucre o no, a nosaltres ens agradaria..., 
què els sembla que pot ser més eficaç: una inserció ba-
sada en l’acompanyament o una inserció basada en 
l’avaluació de resultats i prou?

Després, també ens agradaria saber... De fet, n’hem 
parlat sobretot en l’anterior compareixença del món 
local, sobre les estratègies territorials, i hem tingut un 
debat sobre quina ha de ser la mida d’aquestes estratè-
gies: si ha de ser comarcal o ha de ser adaptada a les 
necessitats del territori, com ens han comentat els dar-
rers compareixents, i, per tant, doncs, anar a nivells 
supracomarcals. A veure què en pensen, com ho ve-
uen, si ho han estudiat. També ens agradaria saber..., 
el senyor Miguélez ens ha parlat del cas de Dinamar-
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ca. No sé si hi ha algun cas de referència que puguem 
tenir en compte a l’hora d’acabar d’estudiar polítiques 
d’ocupació, o alguna experiència internacional que ha-
guéssim de tenir en compte en aquest últim període, 
ja, de redacció d’esmenes, per tal de millorar el pro-
jecte de llei que tenim sobre la taula.

Després, també ens agradaria saber si, en el cas que 
Catalunya tingués plenes competències, com espe-
rem que tingui en un futur ben, ben proper..., què cre-
uen que hauria d’incloure aquest projecte de llei per-
què fos, doncs, com deia el senyor Miguélez, de les 
polítiques públiques d’ocupació del nostre país.

I, ja per acabar, relacionant-ho amb, precisament, i 
valgui la redundància, la relació entre la Llei del SOC 
i la Llei de formació professional, que precisament en 
les dues lleis hem trobat a faltar el que comentava el 
senyor Ibars: les entitats juvenils en el procés de diag-
nosi i la planificació de les necessitats a nivell terri-
torial..., i que, per tant, doncs, les esmenes que farem 
relacionant aquestes dues lleis... Hem d’acabar d’estu-
diar en quin nivell col·loquem aquesta participació, pe-
rò creiem que és imprescindible fer-ho, de la mateixa 
manera que creiem que és important que el Consell de 
Direcció del SOC compti amb el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya com a veu experta quan 
parli d’ocupació juvenil.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Montserrat 
Capdevila, en nom del PSC.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies. També gràcies a tots dos. De fet, del 
consell de la joventut coneixíem ja d’antuvi les pro-
postes; en tot cas, ens ha agradat sentir el senyor Mi-
guélez, perquè realment, bé, ens confirma, en tot cas, 
algunes de les nostres consideracions, amb el benentès 
que el que és clar és que l’objectiu d’una nova llei ha 
de ser millorar les oportunitats de les persones per-
què puguin accedir a un lloc de treball, estructurar un 
servei públic de qualitat –també ho deia el senyor Mi-
guélez. També, en aquest cas, articular un dret a rebre 
un conjunt de serveis que permetin millorar aquestes 
possibilitats d’ocupació, i, en tot cas, posar la persona 
i l’empresa com a centre del sistema al qual, doncs, 
han d’estar orientats. I entenem que cal dotar-lo amb 
recursos suficients, humans i materials.

I en aquest sentit, en tot cas, el senyor Miguélez deia 
això, no?, que, a Dinamarca, un orientador cada cent 
cinquanta, la mitjana de la Unió Europea és un orien-
tador cada tres-cents, i aquí tenim un orientador cada 
tres mil. Per tant, molt lluny del que entenem que cal-
dria dotar el servei. Per tant, en aquest sentit, la pre-
gunta seria: caldria garantir recursos suficients per ga-
rantir aquesta qualitat del servei –recursos humans i 
materials? Potser és una pregunta retòrica, però, bé, 
en tot cas la fem.

I, en aquest sentit, preguntar-los si creuen que amb 
aquesta proposta de llei tindrem un nou model de po-
lítiques actives d’ocupació a Catalunya i un nou model 

del SOC. I, en tot cas, què permet fer la llei que ara no 
és possible fer? Per altra banda, què caldria incorpo-
rar-hi? Ens han anat dient alguns compareixents, i és 
la imatge dominant, que el SOC no serveix per a res; 
per tant, què caldria incorporar a la llei perquè els ciu-
tadans i les empreses trobessin útil anar al SOC, i què 
ens aporta o no ens aporta la llei en aquest sentit.

Per altra banda, quina opinió els mereix, especialment 
al senyor Miguélez, la formulació sobre el catàleg de 
serveis? Què hi falta, què hi sobra, i, en tot cas, tenint 
en compte els condicionants del PAPE, del Programa 
de activación para el empleo de l’Estat, hi ha marge 
realment per fer alguna cosa, o hi ha el detall excessiu 
perquè després el PAPE ens el condicionarà?

I, per últim, sobre el finançament –en tot cas li ho co-
mentaven–, creu que les fórmules..., incorpora la llei, 
doncs, una regulació correcta per a les fórmules de 
gestió dels recursos per als diferents agents?

I per últim, com deia, la proposta que fa la llei ens 
garanteix suficient transparència del sistema? I, en tot 
cas, si incorpora o no una bona o una millor proposta, 
la millor proposta per a rendició de comptes. És a dir, 
si la rendició de comptes, o la manera de rendició de 
comptes que incorpora és l’adequada, tot i que el Con-
sell Nacional de Joventut justament ens deia que el sis-
tema hauria de ser, segurament, més detallat.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula l’excel·lentíssim diputat 
Rafael Luna, en representació del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, president. I donar les gràcies, evident-
ment, als dos compareixents, tant al membre del Con-
sell Nacional de la Joventut, per la dissertació que ens 
ha fet –a part, nosaltres ja coneixíem alguna de les 
propostes–..., i, naturalment, doncs, també al doctor 
Miguélez, per la seua exposició que ha fet.

Jo, en primer lloc, li voldria dir al senyor Ibars: ha 
parlat molt del sistema d’avaluació. La pregunta que 
nosaltres ja li faríem directa en aquest tema, perquè 
coincidim totalment amb vostè, i perquè no hi hagi vi-
cis d’entrada..., que vostè ha dit alguna cosa, o ha in-
sinuat, de dir: «Escolti, si l’avaluació la fa la matei-
xa Administració, farà una avaluació positiva per dir: 
“Escolti, miri, la meua programació sobre polítiques 
d’ocupació ha estat positiva”, no?» Vostès són partida-
ris que l’avaluació sigui externa –aquesta és la pregun-
ta–, i, si és externa, si hauria d’estar encaixada dintre 
de l’Observatori de Treball o no. Però nosaltres ja tor-
nem a dir que per nosaltres l’avaluació és importan-
tíssima, i l’avaluació que s’ha de fer ha de ser d’una 
manera totalment i absolutament objectiva, no?, per 
poder saber l’èxit d’aquesta, o recórrer..., quins can-
vis podem fer.

El doctor Miguélez ha fet una exposició..., ha estat 
parlant de la importància que té la territorialitat, la 
importància –em costa una mica vocalitzar perquè es-
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tic una mica malament de la boca; per tant, estic fent 
un esforç, ja, a aquestes hores–..., i vostè també ha es-
tat parlant del tema, doncs, de la qualitat. Miri, jo li 
faré una pregunta, com a sociòleg que és vostè, i que 
m’interessaria molt..., i és més de context genèric de la 
llei, que no de la particularitat d’algunes qüestions que 
vostè ha estat marcant –i alguns articles–: aquesta llei 
dóna una resposta a la situació d’atur, avui i de futur? 
És una llei que està adequada..., que sigui una llei fle-
xible, una llei que sigui capaç de tindre els canvis ne-
cessaris o la flexibilitat necessària per als canvis que 
pot haver-hi en un futur? Perquè evidentment que la 
situació que tenim avui d’ocupació o de desocupació 
amb el temps canvia. Què haurem de..., canviar la llei, 
o aquesta llei és més que suficient?

I, d’una manera genèrica: aquesta llei també dóna sor-
tida, no solament al que són les col·locacions, al que 
són empreses, sinó també al que poden ser els autò-
noms? Hem de reconèixer que a Catalunya tenim una 
massa important d’autònoms i de petites i mitjanes 
empreses. No sé avui qui estava dient que solament..., 
que les pimes, ocupant un empleat més..., s’ocuparien 
cent i escaig mil de llocs de treball dintre del conjunt 
que tenim de mig milió a Catalunya. 

Aquesta era la pregunta, més que..., d’un aspecte molt 
genèric, no? Vull dir, és suficientment modern aquest 
projecte de llei que estem debatent perquè pugui do-
nar respostes de futur? Té una flexibilitat suficient-
ment àmplia perquè es puguin fer canvis adequats en 
un moment donat? I si també té aquesta part impor-
tant, que no solament consisteix en la inserció laboral 
de la persona que està a l’atur dintre del que és l’em-
presa, sinó que també aposta, realment, perquè es pu-
guin fer uns altres models, com pot ser el dels empre-
nedors.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Senyora Massana, en representació 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. També moltes gràcies al se-
nyor Ibars, a les persones que l’acompanyen del Con-
sell Nacional de la Joventut, i al senyor Miguélez, que a 
aquestes hores, doncs, ja..., eh?, un arriba amb la produc-
tivitat una mica... Però ha sigut interessant, a més, en el 
cas del Consell Nacional de Joventut, per la concreció.

Dir que compartim i que crec que en les dues inter-
vencions ha quedat de manifest que cal que es digui 
«públic». I nosaltres això ho recollirem via esmena, 
per recuperar-li el nom que es va quedar pel camí. Lla-
vors, per què? Perquè, en aquest sentit, aquí, tots els..., 
diríem, el valor que el senyor Miguélez, per exemple, 
dóna al SOC, que a més a més de tenir, doncs, la di-
recció, el control –que això és obvi, no?, que d’alguna 
manera això és el que ja no es pot deixar perdre–..., és 
incardinar, doncs, tota la potència dels serveis locals 
d’ocupació, i estem pensant en serveis que poden ser 
des del de Barcelona, que és famós i és reconegut com 

el més gran de tots..., però altres que també han tingut 
aquesta funció, especialment parlant d’aquest teixit 
social i aquest teixit empresarial que coneixen, no?..., 
com més pròxim, més. Per això les altres intervenci-
ons que hi han hagut avui també eren, en aquest caire, 
en espais més petits.

Però sí que li agrairia..., ha dit: «No sóc ningú per fer 
esmenes.» Però jo sí que li agrairia que..., si ens po-
dria, doncs, d’alguna manera, fer arribar tota la inter-
venció, que segur que no ha tingut temps, i, una mica, 
especificar què seria més determinant per poder-ho 
posar en valor. També..., com ha dit en l’article 34. Jo 
ja entenc per on va. Quines capacitats i habilitats han 
de tenir aquests experts que –recursos humans ja és 
així, no?–..., més que descriure la feina..., sinó les ca-
pacitats. I una pregunta, en aquest cas. Ha dit, i s’ha 
quedat en l’aire: «El 40 per cent de polítiques actives 
aquí» –diu– «són dedicades a la promoció activa de la 
contractació» –diu–, «però què fan?» M’ha vingut a 
dir això, no? Ha dit: «Què fan?» (Pausa.)

Fausto Miguélez Lobo

No.

Laura Massana Mas

Sabem que en altres llocs... Bé, després...

Fausto Miguélez Lobo

Catalunya no té competències sobre això.

Laura Massana Mas

Per això. És que m’he quedat com... A Espanya, lla-
vors.

Fausto Miguélez Lobo

Sí, però el problema...

Laura Massana Mas

Bé, després –després–, quan...

Fausto Miguélez Lobo

Sí, sí, és a Espanya, però molts d’aquests llocs són 
aquí, òbviament.

Laura Massana Mas

D’acord.

Fausto Miguélez Lobo

Molts d’aquells contractes...

Laura Massana Mas

No, no, però d’això..., li ho vull preguntar. És a dir, 
vostè diu: «Però què fan, no?» Vull dir, és el 40 per 
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cent; per tant, està ben destinat o no? És tan fructífer 
com a Dinamarca, diríem? És una mica la pregunta 
–és que ha quedat una mica en l’aire.

Ja per acabar, als companys del Consell Nacional de la 
Joventut, dir que compartim aquesta preocupació per 
l’avaluació, que entenem que ha d’atendre a uns criteris. 
Per molt que diguem «quantitat», que això ja s’hi veu..., 
però i qualitat? És determinant. Per tant, ens hem de 
posar d’acord en a què li diem «inserció», perquè amb 
el món del treball totalment precaritzat, com aquí ja 
heu explicat i els joves sabeu encara de més primera 
mà, és impossible considerar inserció dos, tres dies.

Per tant, això, d’alguna manera, si ho deixem a regla-
ments o ordres, com ara està passant, és una mica, di-
ríem, deixar-ho a la mà del Govern de torn. I l’ava-
luació és definitiva, una, per saber si allò que fas 
funciona, i per rectificar quan no funciona. I, per tant, 
esmerçar-nos una mica a intentar, doncs, determinar 
aquesta avaluació. I el senyor..., el diputat del Partit 
Popular, el senyor Luna –és que estic...–, ja ha dema-
nat sobre la qüestió de la concurrència pública, que és 
una bona pregunta.

Vostès ens preguntaven a nosaltres: què passa amb 
l’homologació? I aquí hi ha les dues lleis, que tothom 
diu que s’haurien d’haver treballat juntes però que ai-
xò no està passant. Per tant, jo, que no sóc de facto 
membre d’aquesta comissió..., potser que sí que es fa-
ci una reflexió col·lectiva sobre... Si tothom demana a 
totes les intervencions que la llei de formació, d’FP, i 
la Llei del SOC d’alguna manera es trobin, no sé com 
ho hem de fer, eh?, però potser que ens ho rumiem, 
perquè és que això ha sigut transversal. Vull dir que 
aquesta reflexió ja me la faig col·lectivament.

I ja està –ja està–, president, i... Ah, sí, que ens facin 
enviar els documents que considerin.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Inés Arrima-
das, en representació de Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Muchas gracias a Josep Ibars 
y al señor Miguélez por sus intervenciones. Yo seré 
directa, para hacerles las preguntas. A Ibars, como re-
presentante del Consell de la Joventut de Catalunya, 
lo primera es si podríamos concretar estas enmiendas 
para hacer compatibles o coordinadas la Ley de for-
mación profesional y la Ley del SOC. Yo creo que la 
visión del Consell de la Joventut puede ser muy inte-
resante, sobre todo, también, en lo que respecta a la 
acreditación de competencias, que ahora mismo esta-
mos navegando en un modelo paralelo, casi, ¿no?, que 
depende en algunos temas de Empleo y depende en 
otros temas de Ensenyament.

Otra cosa que me gustaría preguntarles, que no ha 
salido en ninguna de las comparecencias antes, es si 
piensan que, en la aplicación de esta ley, el desarrollo 
reglamentario y todo el tiempo que va a requerir van a 
afectar a la aplicación de la Garantía juvenil. Sabemos 

que es la principal estrategia que hay ahora mismo pa-
ra luchar contra el paro juvenil. Es una política que 
debe implantarse a nivel territorial, que requiere coor-
dinación, etcétera, y nuestra pregunta es si este cam-
bio de modelo de concertación y de participación y de 
gobernanza puede aplicar..., o atrasar la aplicación de 
la Garantía juvenil. Y, además, cómo van a afectar es-
tos cambios a toda la red que tenemos en el territo-
rio de la Xarxa d’Emancipació Juvenil, las oficinas de 
atención a los jóvenes, centros de formación profesio-
nal, oficinas de empleo, etcétera.

Otra cosa es si consideran que con esta nueva ley se va 
a dar un servicio adecuado a los jóvenes. Hay mucha 
discusión sobre si los jóvenes deben ser o no calificados 
como colectivo vulnerable; si los jóvenes son mucho 
más que un colectivo..., sino que tienen una variabili-
dad, pues, extensa. No sé cómo lo veis desde el consell.

Y otra cosa que también se ha comentado esta maña-
na, y es que algunos comparecientes ven deficiencias 
en lo que es la comunicación del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Nosotros tenemos experiencias de otras 
regiones que dan envidia, ¿no?, de experiencias de uso 
de redes sociales, que hacen que se acerque muchísi-
mo más a la población juvenil. ¿Cómo lo veis, en este 
sentido? Porque la verdad es que las nuevas tecnolo-
gías son las grandes olvidadas de este proyecto de ley.

Y al señor Miguélez, que insisto en agradecerle su 
comparecencia..., pues, me gustaría, si puede ser, que 
profundizara un poco más en una preocupación 
que nosotros tenemos y que usted ya ha comentado, 
como son las duplicidades con los ayuntamientos, con 
los servicios de empleo de los ayuntamientos. ¿Cómo 
lo podemos hacer para que ya en la ley marquemos un 
camino que evite estas duplicidades que a nosotros, 
realmente, nos preocupan sobremanera?

Después, nos parece muy acertado, también, el comen-
tario respecto a los recursos humanos. Los recursos hu-
manos del Servei d’Ocupació de Catalunya deben es-
tar preparados, deben tener la formación necesaria para 
dar los servicios que se les van a requerir, y nos parece 
interesante..., a ver si podríamos definir de una manera 
más concreta estos requisitos en el marco de la ley.

Y, también, ¿qué piensa de los servicios a empresas? 
Para nosotros, las empresas también deben ser usua-
rias del Servicio de Empleo de Cataluña. Si queremos 
(veus de fons)... Los servicios que se prestan desde 
el servicio público de empleo no solo a las personas 
usuarias, sino a las empresas, que en definitiva son las 
que generan los puestos de trabajo. Cómo lo podemos 
definir? ¿Cómo podemos profundizar en este sentido?, 
que yo creo que ha sido una de las deficiencias históri-
cas que ha tenido el Servicio de Empleo de Cataluña, 
que vemos que en otras regiones las empresas están 
mucho más imbricadas en el servicio de empleo.

Sin más, muchas gracias. Y cualquier aportación que 
tengan por escrito, se la agradeceremos.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Mar-
ta Pascal, per Convergència i Unió.
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Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies als dos com-
pareixents, els bons amics del Consell Nacional de la 
Joventut, i al doctor Miguélez, per les intervencions. 
Dir-los d’entrada que també els demanem les seves 
aportacions, com hem fet al llarg de tot el dia, perquè 
tot el que puguin aportar per nosaltres té valor. I pot-
ser ara ja és molt tard, i, per tant, portem una jornada 
una mica maratoniana, i probablement se’ns podrien 
escapar detalls; per tant, en el seu cas, els ho exigeixo 
més que a d’altres compareixents.

Faig una reflexió de com ho veiem nosaltres, i, evi-
dentment, en podem parlar, eh?, però els dos han fet 
referència al tema que aparegui el terme «públic». 
A nosaltres, després de molt parlar-ne, ens sembla que 
a vegades el nom no fa la cosa, i que el fet de situar el 
SOC en el centre del model d’ocupació de Catalunya, 
i centrar-lo en el model de governança, en el centre 
del model de governança, ens sembla que això cobreix 
bé l’espectre de la llei. Però, en tot cas, també, quan 
penses en alguns exemples, com per exemple l’Institut 
Català de Salut, no hi ha cap dubte, no?, que té aques-
ta índole especialment pública, o totalment pública, i, 
en canvi, no hi apareix la paraula «públic». Per tant, 
simplement fer-los aquesta reflexió respecte a la no-
menclatura. I insisteixo que recollim la petició, però 
que en tot cas jo també volia fer aquesta consideració.

Un parell de preguntes molt concretes. Al senyor Mi-
guélez: creu vostè que aquesta és una llei flexible, o 
que realment encotilla més el sistema? I també li volia 
preguntar, respecte a la Llei de formació professional, 
si creu que les transicions estan ben fetes, si no. I jo 
també penso, com la diputada Massana, que, com que 
tothom ens ho ha dit, realment ens haurem de plan-
tejar alguna cosa al respecte, més enllà del que ens 
permeti fer el Reglament del Parlament, perquè, evi-
dentment, això s’ha fet sota aquest procediment per-
què són dues lleis que es veuen en dues comissions 
per separat.

I al senyor Ibars li demanaria concreció respecte a aquest 
òrgan regulador de control que comentàveu, que sug-
geríeu. I també volia fer-li la pregunta respecte a la 
Garantia juvenil –i, de fet, és fer pràcticament retuit 
de la intervenció que ha fet la diputada Arrimadas res-
pecte al tema de la Garantia juvenil. Com creieu que 
s’hi insereix, com no, i quines possibilitats ofereix el 
fet de poder-se inserir en aquesta llei, sabent, però, 
evidentment, que ve d’Europa, i que, per tant, hem po-
gut fer el que hem pogut fer.

Gràcies de nou als dos per les intervencions.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara tenen intervencions per espai mà-
xim de cinc minuts. En primer lloc, el senyor Ibars. Té 
la paraula.

Josep Ibars Guillén

«Bones», de nou. A veure, intentaré respondre-us a 
tots, però això és molt divers. Vull dir que intentarem 

arribar a tot arreu, i, si a algú no li contesto, em sap 
greu, però en podem parlar en qualsevol altre espai, 
trobada, etcètera.

Començo per Esquerra Republicana. Acompanyament 
o resultats? Per al Consell Nacional, per a l’associacio-
nisme juvenil..., creiem en el desenvolupament de la 
persona, la persona com a eix central. Per tant, cla-
ríssimament, acompanyament. Per tant, ha de ser una 
inserció orientada a la persona. La precarització no és 
una orientació orientada a la persona, valgui la redun-
dància.

Pel tema del Consell de Direcció del SOC, que també 
comentava la diputada Russiñol –abans no ho he co-
mentat per una qüestió de temps–..., ara ja participem 
en un espai de participació no vinculant, com és el 
grup de treball del Consell de Relacions Laborals so-
bre ocupació juvenil, i en què nosaltres hi mostrem, 
sobretot, la nostra crítica punyent, com a mínim, ente-
nent que és un espai en què participem –hi participem 
activament, hi participem amb propostes–, i, en can-
vi, al no ser un espai vinculant, doncs, les decisions 
que vénen del Consell de Direcció del SOC ja emanen 
molt fetes.

Al Grup Socialista, el tema dels recursos de quali-
tat del servei. Precisament, també estem impulsant el 
marc català de qualitat de les pràctiques, que hem anat 
comentant amb tota la resta de grups. Per tant, evi-
dentment, creiem en els recursos de qualitat, també en 
el marc català. Referent, també, a la connexió que ha 
fet amb la Garantia juvenil, la nostra aposta en la Ga-
rantia juvenil és d’orientadors, i no de mers informa-
dors. No es tracta d’anar col·locant gent que informin, 
sinó gent que faci una orientació personalitzada. Lli-
gant-ho amb la intervenció d’abans, la persona com a 
centre i no com a mer punt d’informació.

Al Partit Popular, el tema de l’avaluació externa o no. 
Per nosaltres l’important és que els agents socials hi 
participin i que hi puguin dir la seva, que les entitats 
juvenils de veritat s’hi sentin representades. L’espai el 
podem trobar aquí o allà, però l’important és que els 
agents juvenils hi tinguin participació, tant en el dis-
seny com en el control com en l’avaluació.

Al Grup d’Iniciativa..., Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, vaja, el tema de l’encaix amb la 
Llei de l’FP. Bàsicament, hi ha qüestions que són sor-
prenents, com a mínim. En una llei es parla de con-
sells territorials, o es volen regular els consells territo-
rials, i, en canvi, no es compta amb els agents de l’FP. 
Per tant, tindríem dues lleis que regulen coses molt si-
milars de manera diferent. Per tant, hauríem d’aplicar 
coses molt diferents, vaja.

Al Grup de Ciutadans, com afecta això la Garantia ju-
venil? Nosaltres creiem que la Garantia juvenil s’ha de 
blindar –s’ha de blindar independentment de la llei, 
d’acord? És un programa que penja d’Europa i creiem 
que és imprescindible blindar-lo. Com creiem que ai-
xò pot afectar en la llei? Creiem..., vaja, no, no és que 
ho creguem, és que la Garantia juvenil és una aten-
ció o una orientació i assessorament personalitzats. 
Creiem que els serveis privats no poden tenir aquesta 
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atenció personalitzada i encarada al desenvolupament 
de la persona.

El tema del SOC o de la comunicació, i si creiem que 
el SOC és o no adequat. Fixeu-vos-hi, amb la Garantia 
juvenil ja tenim molts problemes perquè a la gent o als 
joves del país els acabi arribant: moltes dificultats de 
comunicació, moltes dificultats de difusió. És un pro-
grama en què estem fent una inversió pública impor-
tant, una inversió europea també important, i això, en 
canvi, no està arribant a la base, no està arribant al 
territori, no està arribant al carrer. I, parlant del ter-
ritori, doncs, també –i torno amb el meu argument 
d’abans–, si als agents del territori els ho fem creure, 
també la difusió és molt més fàcil, la difusió de baix 
cap a dalt, i als agents territorials els és molt més fàcil 
anar a les bases per connectar-hi, i, per tant, els pro-
grames, al final, si acaben connectant amb les bases, 
acaben sent al carrer.

I, finalment, al Grup de Convergència i Unió, el te-
ma de l’òrgan regulador de control. La veritat és que 
un dels problemes que també hem tingut en aquesta 
compareixença ha sigut..., ens han avisat una setmana 
abans, també. Això ha sigut també un espai de debat 
en el grup de treball que vam tenir amb les entitats, 
ara farà uns quants dies, i vam creure òptim, també, 
posar-vos-ho sobre la taula. Posar-vos una definició 
concreta també ens seria complicat, perquè tampoc te-
nim un consens clar sobre això, però sí que creiem, en 
tot cas, que hi hauria d’haver un òrgan regulador, i, 
per tant, instem al debat sobre aquest tema.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Miguélez.

Fausto Miguélez Lobo

A mi em resulta molt difícil respondre a tantes coses 
en cinc minuts. Vull fer una resposta general, i des-
prés respostes específiques. M’ha cridat molt l’atenció 
el que m’ha dit el senyor Luna: si això, atès el context, 
serviria...? Clar, jo diria: atès el context, no servirà, 
però jo crec que s’han de fer coses –se n’han de fer. Se 
n’han de fer perquè, si no...

Bé, la resposta general. Jo crec que aquesta és una llei 
de polítiques actives, bàsicament –de polítiques acti-
ves. Si nosaltres parléssim... Per què? Perquè és allà on 
Catalunya té competències. Si nosaltres parléssim de 
polítiques d’ocupació, que és del que jo crec que s’hau-
ria de parlar, hauríem de vincular aquesta llei amb po-
lítiques de creixement, i veure què pot fer l’Adminis-
tració en termes de polítiques de creixement; model 
productiu –què pot fer l’Administració per canviar el 
model productiu–; regulació de relacions laborals, i 
polítiques actives. Clar, tot això és necessari si tu real-
ment vols fer front al gravíssim problema de l’atur que 
tenim en aquest moment. Si no tens els altres instru-
ments que acabo d’anomenar, que Catalunya no els té, 
doncs evidentment, Catalunya no pot fer una llei en 
l’aire dient coses sobre les quals no té competències.

Bé. Dit això, jo diria..., per respondre a preguntes con-
cretes dels diferents grups. Respecte al que planteja-
va Esquerra Republicana: si de veritat es garantien, es 
podien garantir els drets subjectius. Bé, jo crec que és 
molt important que es defineixin drets subjectius i per-
sonals, i és molt important que la llei tingui, subratlli 
al màxim –alguna cosa que també ha dit el meu com-
pany– el seguiment personalitzat dels aturats. Però 
aquest seguiment personalitzat implica recursos; im-
plica més recursos dels que jo crec que preveu aquesta 
llei. I, evidentment, si tu tens en l’organisme de con-
trol sindicats, organitzacions empresarials, jo crec 
que és funció i deure dels sindicats vetllar per aquests 
drets. Jo crec que la llei ha de garantir i especificar 
quins drets, i després hi ha qui pot vetllar per això.

Respecte al PSC, si tindrem un nou model de políti-
ques actives. Bé, jo diria que aquesta llei intenta tenir 
un model, diguem-ne, més democràtic, més concerta-
dor, més territorial, amb els defectes que jo, segons el 
meu entendre, ja he dit abans, però jo diria que –i amb 
això contesto també una mica al que demanava el se-
nyor Luna–..., jo crec que en la situació actual..., jo di-
ria que Catalunya està fent bastantes més coses i més 
consistents i de més qualitat –i quan dic Catalunya no 
dic només el SOC, dic també els ajuntaments–, pel 
que es refereix a formació, a qualitat de seguiment, 
etcètera, posant-hi molts diners, per exemple, també, 
els ajuntaments, que molts altres territoris de l’Estat. 
O sigui que, des d’aquest punt de vista, tal com deia 
també la representant del PSC, el PAPE ens condicio-
na absolutament, i la condició fonamental és que avui 
tenim la meitat dels recursos que teníem fa cinc o sis 
anys per a polítiques actives. Per tant, evidentment, si 
tu tens pocs recursos, en una situació tan greu com 
l’actual, en fi, no pots fer molta cosa. Jo crec que el te-
ma dels recursos és molt fonamental.

El representant del PP també ha parlat d’avaluació. 
Jo crec que el SOC ha de fer l’avaluació de les execu-
cions que fan les diverses entitats. Ara, jo també estic 
d’acord amb vostè –o crec que hi està d’acord– que, 
de tant en tant –jo no sé com s’hauria de preveure ai-
xò–, una avaluació externa sobre el funcionament del 
conjunt s’hauria de fer. I aquesta no l’hauria de fer el 
SOC, l’hauria de fer un comitè extern, no sé si parla-
mentari –o parlamentari més experts–, cada any, cada 
dos anys, cada tres anys –no sé com això es pot es-
tablir. Però, evidentment, el SOC té l’obligació d’ava-
luar el que fan les diferents entitats que porten a terme 
actuacions, primer, perquè hi posa diners; segon, per-
què té aquesta obligació com a responsabilitat pròpia, 
i perquè, efectivament, jo crec que s’han d’avaluar les 
actuacions que es fan, perquè si no s’avaluen ho tenim 
molt malament per millorar, si s’ha de millorar.

Bé, intentaré enviar, tal com deia la representant d’Ini-
ciativa Verds, el que he dit –ho posaré per escrit. I una 
cosa que ha assenyalat: què passa amb el foment de la 
contractació? És tan fructífer aquí com a Dinamarca? 
En fi, tothom sap que aquí, quan un empresari vol fer 
servir aquest instrument, que, ho repeteixo, s’emporta 
quasi el 40 per cent de tots els recursos de les polítiques 
actives, diu: «Mírame qué contratos están subvencio-
nados.» Ja pensava contractar. Això ho diu tothom que 
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ha avaluat això, diu això: «Ja pensava contractar –jo ja 
penso contractar. Ara miraré quin contrac te està sub-
vencionat, i, per tant, com que ja pensava contractar, 
contracto pel que està subven cionat. Quan s’acaba la 
subvenció, si em convé, d’acord, i, si no, doncs, s’acaba 
l’ocupació d’aquella persona.»

És a dir, jo crec que –ho dic jo i ho diu la gent més 
allunyada ideològicament de mi respecte a aquesta 
qüestió– el tema del foment de l’ocupació s’ha de re-
pensar. I a països com a Dinamarca funciona –funcio-
na–, perquè les empreses tenen un seguiment per part 
dels tutors, i reben diners, i, per tant, estan seguides i 
collades i vigilades perquè facin les coses com les han 
de fer, o amb qualitat.

Bé, es parlava per part de Ciutadans de duplicitat amb 
els ajuntaments. Jo crec que això s’hauria d’evitar; 
s’hauria d’evitar per molts motius, i jo la veritat és que 
difícilment en aquest moment puc pensar com articu-
lar-ho, perquè, en fi, tampoc és la meva feina, però jo 
crec que es pot articular a la llei l’existència d’aquestes 
dues realitats, de manera que, efectivament, hi hagi 
una col·laboració, més que una duplicitat o una compe-
tència, que no sempre és adequada.

Bé, l’última intervenció per part de Marta Pascal, de 
Convergència i Unió: si és una llei flexible. Jo crec que 
serà flexible si funciona l’òrgan de control. Les lleis, 
en si, no són ni rígides ni flexibles, perquè al final tota 
llei, per molt detallada que sigui, finalment ha de ser 
interpretada, i ha de ser interpretada no dic per un jut-
ge, ha de ser interpretada pels gestors. I, per tant, hi 
han òrgans de control, que jo crec que aquesta llei els 

preveu, i que, per tant, poden fer que realment sigui 
una llei que s’acomodi, tal com deia alguna persona 
en la compareixença anterior, a les necessitats que pot 
tenir Catalunya de cara als propers anys.

Però voldria concloure amb això: jo crec que això és 
la llei que es pot fer quan el Govern té les competèn-
cies que té, que són sobre polítiques actives. No té 
competències sobre polítiques d’ocupació. Que jo crec 
que les polítiques d’ocupació són una cosa molt més 
important. Per dir-ho en una sola frase: hi ha el mer-
cat, oferta i demanda. El mercat crea molts desequili-
bris, moltes injustícies. Les polítiques d’ocupació són 
l’intent de reequilibrar una mica el mercat. I en aques-
tes polítiques hi ha el tema de l’economia, hi ha el te-
ma del dret i hi ha el tema de les polítiques actives, i 
fins i tot el de les passives, que aquí ningú parla de les 
passives, però, quan tu tens un 5 per cent d’aturats, el 
problema de les polítiques passives és poc greu, però 
quan tens el 25 és molt greu, perquè la política passiva 
pot acabar tenint influència sobre l’economia. És a dir, 
si tu tens un 15 per cent de persones que quasi no con-
sumeixen, això què provoca? Més atur. Està claríssim.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Miguélez i senyor Ibars, per la 
seva compareixença i les seves intervencions.

I per avui donem per finalitzades les compareixences.

La sessió s’aixeca a dos quarts de nou del vespre.
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