


CONTEXTUALITZACIÓ

- Abordem les polítiques actives, una part de la problemàtica a resoldre

- Els plans de recuperació prescriuen a Espanya reformes de les polítiques
d’ocupació

- Hi ha obsolescència en el model, en la traçabilitat, en l’ús de noves tecnologies.

- Ens hem centrat en anàlisi del sistema, anàlisi d’algunes dades d’inversió, i també,
en l’ús de les empreses d’algunes de les activitats claus



CONTEXTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

- El sistema d’ocupació de Catalunya es regula a la Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i dels Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

- Té per objecte establir el marc d’ordenació de les PAO per

- Cobrir la gestió de serveis i programes

- Millorar la inserció laboral

- Millorar la competitivitat de les empreses

- Promoure el desenvolupament local

- Millorar el funcionament del mercat de treball



CONTEXTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

- Les finalitats són:

- Promoure el desenvolupament del dret a una ocupació digna de les
persones

- Afavorir un mercat de treball que contribueixi de manera eficient a garantir
l’ocupabilitat de les persones

- Cobrir les necessitats de personal adaptats a les necessitats de les empreses

- Promoure la cohesió social i territorial



CONTEXTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

- El sistema es defineix com

- Un conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i
desenvolupar la política pública d’ocupació i per garantir uns serveis
ocupacionals de qualitat a les persones i empreses de Catalunya.

- Està composat per:

- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

- Administració local

- Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya

- Les empreses i entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el
sistema en l’execució de polítiques públiques prestant serveis i executant
programes.



Objecte d’anàlisi:

L’ús d’activitatsmolt concretes dels serveis prestats pel sistema d’ocupació

- Descripció dels actors de les polítiques actives d’ocupació

- Necessitats de les empreses en matèria de personal

- Per quins canals cobreixen les empreses aquestes necessitats

- Dèficits que troben les empreses quan recorren a serveis externs

- El paper dels serveis públics d’ocupació en la seva cobertura

- Propostes PIMEC en els àmbits de les polítiques actives d’ocupació



La pròpia empresa

Plataformes digitals de 
reclutament

Portals digitals gratuïts

Agències de col·locació

Serveis privats de RR.HH.

Serveis locals d’ocupació

Org. Empresarials, 
associacions i gremis

Centres de FP, escoles, 
universitats, ...

Serveis públics d’ocupació



INVERSIÓ EN POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ A CATALUNYA 2019

AMBIT IMPORT %

Treball protegit per a persones amb discapacitat 123.000.000,00 € 3,3

Suport a la inserció al mercat de treball 30.800.000,00 € 0,8

Treball autònom i cooperatiu 19.500.000,00 € 0,5

Orientació professional 56.100.000,00 € 1,5

Gestió de la col·locació en el mercat de treball 2.500.000,00 € 0,1

Qualificació professional 159.700.000,00 € 4,2

Foment de l'ocupació 99.700.000,00 € 2,6

Desenvolupament local 49.600.000,00 € 1,3

Mobilitat geogràfica 2.100.000,00 € 0,1

Modernització i sistema d’ocupació 94.500.000,00 € 2,5

POLÍTIQUES ACTIVES (1) 637.500.000,00 € 16,9

Renda Garantida de Ciutadania 282.000.000,00 € 7,5

Prestacions d’atur contributiu i assistencial (ESTAT) (2) 2.858.435.750,00 € 75,7

POLÍTIQUES PASSIVES 3.140.435.750,00 € 83,1

TOTAL POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 3.777.935.750,00 € 100,0

(1) Polítiques actives, inversió pressupostada a 2019
(2) Prestacions d’atur contributiu i assistencial, inversió executada d’acord amb nòmina mensual SEPE
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(1) Polítiques actives, inversió pressupostada a 2019
(2) Prestacions d’atur contributiu i assistencial, inversió executada d’acord amb nòmina mensual SEPE
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Àmbit general
➢ Correcció de la descompensació de recursos que es destinen 

a polítiques passives i polítiques actives

➢ Vinculació de les polítiques passives a les actives. El treball, 
la millor política social. Les prestacions, un dret i un deure

➢ Gestió integral de les polítiques actives i passives, així com 
dels sistemes d’informació als serveis públics d’ocupació 
autonòmics

➢ Revisió de la hiperburocratització de les polítiques actives i 
dels mecanismes de relació de manera que es millori 
l’eficiència.



Intermediació
➢ Identificació i definició dels rols dels diferents operadors, 

amb definició del marc de col·laboració publicoprivada

➢ Coherència i complementarietat de les polítiques actives 
amb programes mixtes

➢ Concreció del marc d’intermediació gestionat pel SOC 
(volum, territori i col·lectius amb especials dificultats).



Formació 
contínua

➢ Articulació de tots els serveis i recursos del sistema de 
formació i qualificació professionals, compartint recursos i 
especialitzant serveis

➢ Enfocament de l’oferta formativa cap a les necessitats 
explícites del mercat de treball, amb eines de prospecció 
per definir la demanda i orientar-ne l’oferta

➢ L’empresa, origen de la necessitat i destí del procés de 
formació. Agent actiu de la qualificació

➢ Redefinició del model de formació programada 
(bonificada). Per una formació més eficaç i agrupada

➢ Transferència íntegra de competències i recursos a les CA.



Orientació 
professional

➢ Element clau de l’encaix entre oferta i demanda i garantia 
del dret subjectiu a l’ocupabilitat

Prospecció ➢ Suport d’informació d’alta qualitat en els àmbits de la 
prospecció, la planificació i l’avaluació.



Moltes gràcies.




