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PRESENTACIÓ

Un any més l’Observatori del Barcelonès Nord ha organitzat un seminari sobre un tema rellevant i 
d’actualitat relacionat  amb el context socioeconòmic del territori.

Des de l’any 2009 totes les jornades han tingut la crisi econòmica com a referència i eix del debat. La 
persistència d’una conjuntura econòmica i financera desfavorable ha obligat, un any més, a situar la crisi al 
centre de l’anàlisi i la reflexió conjunta.  L’edició d’aquest seminari planteja  la necessitat de reformar el servei 
públic d’ocupació davant la crisi d’ocupació tot i tenint en compte  que les propostes per a la superació 
d’aquesta crisi, la millora de l’eficiència de la intermediació i l’eficàcia del foment de l’ocupabilitat, s’hauran 
d’emmarcar en una estratègia europea que garanteixi el principi d’igualtat en l’accés universal als serveis 
públics d’ocupació.

La nova edició dels Quaderns Socieconòmics recull el contingut i la transcripció de tres ponències i una 
taula rodona. La transcripció de la primera ponència fa referència a la participació del Sr. Joan Aregio que 
va centrar la seva intervenció en la nova llei del Servei d’Ocupació de Catalunya. La segona ponència que 
va portar a terme l’economista i editor de la Revista P³T, Eduard Jiménez ens convida a conèixer i reflex-
ionar sobre la diversitat de models de serveis públics d’ocupació existents a Europa. La tercera ponència 
que recull aquesta edició presenta la intervenció de l’expert en mercat de treball de l’empresa Élogos, el 
Sr. Francisco Rueda que va fer un recorregut per les polítiques d’ocupació i del servei públic d’ocupació 
davant la crisi. Per finalitzar, el document reprodueix el debat que es va produir a la taula rodona on van par-
ticipar Xavier Casares, president del Consell Català de Formació Professional, Francesc Castellana, expert 
en polítiques d’ocupació i Javier Ramos, professional del Servei Basc d’Ocupació.

Aprofito aquest espai per agrair i felicitar a tots els tècnics i  ponents que han contribuït a l’organització 
d’aquest seminari perquè, gràcies a les seves aportacions i a la reflexió compartida, tots som més consci-
ents dels reptes que en matèria d’ocupació  tenim per endavant. 

Francesc Josep Belver Vallès
President del Consell Comarcal del Barcelonès
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intervenció del Sr. Joan Aregio
Director del SOC

Comença la seva intervenció agraint la invitació i 
saludant als presents. A continuació comença a 

desenvolupar el contingut de la seva ponència. 

És el primer cop que ha d’afrontar fer una nova llei, 
i considera que cal reflexionar el perquè d’aquesta 
nova llei, ja que hi ha un excés de lleis, i considera 
que una nova llei ha de ser fruit de la reflexió.

L’objectiu d’aquesta nova llei és regular el sistema 
d’ocupació de Catalunya des d’un enfocament pú-
blic. La reflexió prèvia ha de tenir en compte com 
preveiem la realitat i ha d’incorporar elements sobre 
l’experiència al món municipal. Considera que tot-
hom que hi té experiència aborda aquesta qüestió 
des d’un prisma diferent.

Una llei es fa per motius de fons: entorn, mercat o 
situació amb elements diferents que van en aug-
ment. Fer una nova llei requereix allunyar-se de la 
conjuntura.

Els principis de tota política per als propers anys 
hauran de ser:

• Proximitat a les persones i entorns on s’apli-
quen les polítiques. Això inclou persones, sectors 
i territoris.

• Transversalitat, entesa com que una política no 
pot estar encaixonada en una dinàmica pròpia, 
sinó que cal cercar sinèrgies amb eines i opor-
tunitats existents. Un exemple en són els nous 
plans de cohesió europeus, que proposen en-
fortir la relació entre els diferents fons de finança-
ment. El Govern de la Generalitat, seguint aques-
ta dinàmica, ha creat un espai de treball comú de 
tots els fons.

• Planificació. Calen instruments per planificar in-
closos a les lleis. Com exemple del que no hauria 
de passar, avui mateix, dia 28 de novembre, el 
DOGC publica convocatòries del SOC. El Di-
rector del SOC se n’excusa, perquè entén que 
aquesta situació no permet fer una planificació 
mínima. Això passa perquè al SOC li manquen 
instruments per afinar millor degut a circumstàn-
cies externes sobre les quals no en té control. 
Posa com a exemple Lanbide, on segur que això 
no passa perquè no tenen tensions de tresoreria. 

LA NOVA LLEI DEL SOC: 
ADAPTACIÓ A LA REALITAT CANVIANT DEL MERCAT DE 
TREBALL I AL SISTEMA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

La nova llei del SOC incorpora el concepte de gover-
nança. El Servei Públic d’Ocupació té la governança 
sobre polítiques d’ocupació. Entenem governança 
com un concepte que va més enllà de govern, té 
una connotació cooperativa amb un nucli central, 
el Servei Públic d’Ocupació, que ha de ser reforçat 
perquè adquireixi més pes.

Vist això, es comença a treballar amb una nova llei 
del sistema públic d’ocupació i de polítiques d’ocu-
pació, que diu quin és el paper del SOC. Ara se’n 
parla al Consell de Direcció del SOC amb els ens 
locals, els sindicats i la resta d’agents que hi tenen 
participació. L’objectiu és aconseguir consens per 
evitar fracassar en una tasca bàsica de qualsevol 
govern, la millora de l’ocupabilitat de totes les per-
sones. Així, la llei s’està elaborant amb aportacions 
molt importants de tothom, incloent les dels ens lo-
cals.

Aquests són els pilars entorn dels quals s’està ela-
borant la nova llei:

• Articulació d’un veritable sistema d’ocupació, 
entorn de la idea de la governança esmentada 
abans, que engloba el govern i tots els actors. 
Caldrà definir protocols sobre molts elements mit-
jançant una tasca cooperativa i de proximitat.

• Articular el sistema perquè totes les persones 
tinguin un tractament comú. Tot el sistema ha de 
saber que es fa per a cada usuari, sota el princi-
pi d’eficiència tenint en compte que els recursos 
són limitats.

• Concertació amb el territori. És bàsica, respon 
a la proximitat. És per traduir les estratègies de la 
UE, l’Estat i Catalunya a un entorn. És molt impor-
tant el paper dels ens locals i dels agents gene-
radors de desenvolupament local en un territori. 
La concertació té una derivada, implica treballar 
diferent de com s’ha fet fins ara. Cal un esforç 
previ organitzatiu del territori, que no és respon-
sabilitat del SOC ni de la llei del SOC, sinó del 
territori. Aquest esforç organitzatiu del territori ha 
de permetre fer un projecte que permeti treba-
llar a curt, mig i llarg termini, i que es concreti en 
una fórmula com ara un contracte programa, que 
permet avaluar. No pel fet que la nova llei esti-
gui enllestida hi haurà aquesta organització, serà 
l’inici d’un procés. El SOC haurà d’incentivar que 
això passi.
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Aquests tres conceptes esmentats –sistema, per-
sones i concertació- es relliguen amb els serveis i 
programes oferts al territori. 

Aquests són els principis que han de ser la base de 
la reestructuració del SOC per fer-ne una eina ade-
quada. Aquest és el plantejament per abordar amb 
eficiència els reptes que ens vindran. És important 
el que diuen les lleis, però també que es complei-
xin. Cal tenir en compte també la importància de les 
dinàmiques de les persones que hi participen, les 
dinàmiques socials de tots els actors.

La llei ha de provocar un intangible: confiança en-
tre tots els actors, que és bàsica. Cal col·laboració 
públic-privada, concertació i codecisió entre admi-
nistracions. Això va més enllà de la lletra de la llei. 
La concertació té dificultats. L’esforç i les eines per 
a fer-la possible s’han de tenir. La llei hi vol entrar a 
fons i per això fa un exercici difícil, ja que vol bus-
car aquesta concertació amb un camí molt flexible, 
poc rígid, sense imposar maneres organitzatives, tot 
respectant l’autonomia local per tenir un interlocutor 
preparat per relacionar-s’hi. El més fàcil per a l’ad-
ministració és tractar a tothom igual, la dificultat és 
tractar amb realitats diferents, com ara les evidents 
entre el Barcelonès i el Pallars. Per això l’objectiu de 
la llei és actuar amb proximitat flexible per adaptar-se 
a cada realitat.

La intenció de la direcció del SOC és tenir l’articulat 
de la llei aquest any. Llavors entrarà en una dinàmica 
no controlable pel SOC.

La llei busca donar un paper important als ens lo-
cals, hi ha la necessitat de demanar el parer de 
l’administració local, i que s’hi sumin els agents so-
cioeconòmics. Creu que hi ha reconeixement i opor-
tunitat de treball conjunt amb l’administració local i 
els agents socioeconòmics. La llei no ho pot regular 
absolutament tot, ha de tenir els articles justos, fer 
que es compleixin tots i que es pugui aplicar des de 
diferents sensibilitats. Si entre tots som capaços de 
fer-ho així, haurem fet una bona feina.

El primer esborrany ha canviat, tot i que se’n respec-
ta l’essència: col·laboració, enfocament en la perso-
na i en el territori.

Aquesta nova llei és una bona oportunitat per reivin-
dicar el paper de les administracions locals i també 
el paper del SOC. El SOC és una bona institució, 
que compta amb bons professionals que estan tre-
ballant amb circumstàncies molt complexes, i que té 
tota la confiança de la direcció. És una bona eina per 

millorar les oportunitats dels ciutadans i el desenvo-
lupament del territori.

TORN DE PARAULES
   Pregunta 1
Intervé la Sra. Filo Cañete, tinent alcalde de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Be-
sòs agraeix al director del SOC la seva exposició. Fa 
un prec: demana consideració al paper municipalis-
ta en temes d’ocupació, que la llei reflecteixi aquest 
tu a tu entre administracions. Destaca la importància 
del marc econòmic, i el fet que els municipis aporten 
diners. Afegeix que el territori ja suma esforços entre 
agents. El municipi agafa els agents i llavors parla 
amb el SOC. Si això es recull a la llei, ella com a mu-
nicipalista se sentirà satisfeta. Reconeix els esforços 
de les associacions municipalistes.

   Resposta
El Sr. Aregio agraeix la reflexió de la Sra. Cañete. Afe-
geix que el plantejament és de convicció d’aquesta 
necessitat. Cal un esforç de sumar i reconèixer re-
alitats que ja hi són. Per exemple, no pot ser una 
comarca amb 26 municipis i 23 dispositius d’ocu-
pació. Ara la situació és molt delicada i hi ha una 
gran necessitat de fer aquesta reflexió, a més de 
convenciment sobre la idoneïtat de treballar d’una 
altra manera. Creu que aquesta és una discussió 
que sortirà més al Parlament que no pas al Consell 
de Direcció del SOC. També remarca que cal un es-
forç d’organització que contempli l’execució diversa 
d’un projecte comú. Hi ha d’haver un plantejament 
honest i transparent del Departament, amb un treball 
de tu a tu, buscant planificació conjunta i concerta-
ció. També és cert que en uns estudis fets pel SOC 
als anys noranta ja es parlava d’un nombre d’entre 
60 i 80 interlocutors que es relacionessin amb el 
SOC. Aquesta és una reflexió molt present que s’ha 
d’articular i buscar consens per aplicar-la.

   Pregunta 2
A continuació intervé la Sra. Úrsula Cornejo del Val, 
responsable del Servei de Promoció Econòmica i 
Indústria de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la 
Mogoda. Diu que la nova llei del SOC ha de contem-
plar les polítiques actives d’ocupació, i també i molt 
important, les actuacions de foment del desenvolu-
pament econòmic local.

   Resposta 
El Sr. Aregio afirma que hi està d’acord. De fet, està 
inclòs a la llei. L’estratègia d’ocupació del govern 
s’ha de traduir de manera pactada al territori, tenint 
en compte tots els temes que l’afecten. Per exem-
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ple, formació i relació amb les lleis d’ensenyament. 
Això apareixerà més als plans operatius d’aplicació, 
però a la llei també. 

   Pregunta 3
Intervé el Sr. José Roldan, del Casal d’Infants del 
Raval. Demana pel paper que la nova llei del SOC 
atorga als ens del tercer sector. 

   Resposta
El Sr. Aregio explica que per entitats incloses als re-
gistres d’ens col·laboradors, només cal complir els 
requisits de la llei per presentar-se a convocatòries. 
Afegeix que tindran un paper d’estructura, que el 
tercer sector no deixen de ser empreses i que l’en-
focament definitiu s’ha de resoldre al Parlament. Fa 
un reconeixement del paper del tercer sector, que 
és molt important. 

   Pregunta 4
Intervé el Sr. José Antonio Rubio de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs. Li preocupa que quan parlem de Servei Lo-
cal d’Ocupació no ens referim a servei municipal. 
Les propostes que hi ha ara no deixen molt clar el 
paper dels ens locals “impropis” per projectes de 
promoció econòmica. L’administració local ha fet un 
gran esforç per ser públic i actuar com a privats, i 
també un esforç d’articulació territorial mitjançant els 
pactes. Té por sobre el reconeixement futur.

   Resposta
El Sr. Aregio diu que la llei d’ocupació no posa en 
qüestió el paper de l’administració local i els seus 
dispositius, La llei d’ocupació vol treballar amb les 
administracions locals. Però que és evident que 
qualsevol llei de rang superior pot afectar les admi-
nistracions locals.

L’expectativa d’una nova llei d’Ocupació a Ca-
talunya que susbtitueixi la vigent de l’any 2002 

convida a tombar la mirada, ni que sigui per un 
moment, en les polítiques i les característiques del 
Serveis Públics d’Ocupació (PES, per les sigles an-
gleses de Public Employment Services) d’Europa. 
Naturalment, això excedeix amb molt el format i di-
mensió d’un article, i per això els convido al número 
especial de la revista  P3TJournal que recollirà abasta-
ment la informació. Tanmateix, és possible descriure 
alguns dels principals paràmetres que, de forma al 
meu parer imprescindible, hauria de tenir en compte 
el debat que s’ha de produir a casa nostra

1

 Valguin 
aquestes notes com a una invitació al mateix. 

El pes de les polítiques d’ocupació i el de-
bat sobre ‘l’activació’

Si analitzem la despesa pública total sobre el PIB 
als principals països de la Unió veurem que a Es-
panya la proporció és de les més elevades, en par-
ticular a partir de 2008, superior al 3,5%. Aquest 
pes amaga, però, un debat que ve de molt lluny i 
ha caracteritzat sempre la discussió sobre les nos-
tres polítiques d’ocupació: l’elevada càrrega que en 
elles tenen les prestacions. Si analitzem, com es fa 
a la taula següent, els recursos destinats a mesures 
d’intervenció en el mercat de treball, l’esforç relatiu a 
casa nostra es situa en la franja baixa, la qual cosa 
és totalment inversemblant i tenim en compte l’ele-
vada taxa d’atur actual. 

DAVANT LA NOVA LLEI D’OCUPACIÓ A CATALUNYA: 
QUÈ ENS DIUEN LES POLÍTIQUES I SERVEIS D’OCUPACIÓ 
A EUROPA?

Eduard Jiménez
Economista i consultor en polítiques públiques
Editor de P3T [Journal of] Public Policies and Territory 
www.politicsandterritories.com
@edjihe

  1 A la pràctica, les polítiques, recursos i models esmerçats a Catalunya s'assemblen com dues gotes d’aigua a les del conjunt d’Espanya, per la qual cosa les referències 
a l’estat són vàlides a casa nostra.
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Font: EUROSTAT. 

Font: EUROSTAT

DESPESA PÚBLICA DESTINADA A MESURES PER LA OCUPACIÓ. UE, 2007-2011.

DESPESA PÚBLICA EN POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ (%PIB).

GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011

UE-27 0,46 0,47 0,54   
Dinamarca 1,02 0,97 1,17 1,4 1,55
Alemanya 0,47 0,51 0,63 0,56 0,45
Espanya 0,63 0,61 0,66 0,73 0,69
França 0,71 0,64 0,73 0,83 0,68
Itàlia 0,37 0,38 0,36 0,32 0,31
Holanda 0,72 0,72 0,8 0,79 0,7
Polònia 0,4 0,47 0,53 0,6 0,33
Finlandia 0,71 0,67 0,75 0,86 0,84
Regne Unit 0,05 0,04 0,04 : :
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A la pràctica ens trobem amb models molt singulars 
a cada país, que són reflex d’un determinat equilibri 
entre com conceben la seva intervenció, quins són 
els operadors concrets que estan en millors condi-
cions d’executar-la i com garanteixen la governança 
conjunta de l’establiment d’objectius i actuacions.

Un dels reptes llavors que tenim per endavant és 
com, sense afectar els drets socials i el sosteniment 
de les rendes que permeten les prestacions per de-
socupació, augmentem l’esforç en mesures actives 
en favor de l’ocupació. I només hi ha dues maneres, 
que no són incompatibles: bé destinem molts més 
recursos pressupostaris, bé vinculem els recursos 
destinats a prestacions a determinades accions, 
això que en l’argot comunitari s’ha dit ‘activació’. 
Tanmateix no podem fer trampes al respecte, per-
què a la pràctica les polítiques d’activació són més 
‘cares’ -en termes comparatius- que les prestaci-
ons, de manera que qui vegi l’activació únicament 
com a un font d’estalvi, el que estarà fent és reduir 
l’impacte real del conjunt de polítiques.
 
El pes i paper dels serveis públics 
d’ocupació 

En la majoria de països els recursos que es destinen 
als PES són una proporció important del conjunt, no 
així al nostre. Mentre en conjunt prop del 15% dels 
recursos de les polítiques d’ocupació es destinen 
al funcionament del sistema, a Espanya no arriba al 
3%.  

 

2007 2008 2009 2010 2011

UE-27 11,8 11,7 10,8 -- --

Dinamarca 5,4 9,7 9,7 13,0 14,6

Alemanya 13,3 15,1 15,1 16,8 18,8

Espanya 4,2 4,0 3,5 3,1 2,9

França 10,3 10,2 10,7 11,7 10,8

Itàlia 3,5 3,6 2,0 1,7 1,9

Holanda 13,7 13,1 13,3 13,3 13,7

Polònia 9,4 9,7 10,2 8,9 11,7

Finlandia 5,5 5,4 4,5 4,8 5,0

Regne Unit 57,3 53,8 48,5 -- --

La pregunta que es suscita és: és possible desenvo-
lupar unes polítiques en un àmbit tant complex com 
l’ocupació sense uns serveis que n’estableixi la seva 
operativa i governança? Perquè, diguem-ho clar, el 
pes dels serveis sobre el total en el nostre país és un 
indicador molt evident que, a la pràctica, el que exis-

Font: EUROSTAT. 

PROPORCIÓ DESPESA EN SERVEIS/TOTAL DESPESA POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ (%)

teix és una màquina de despesar però no un model 
de garantir i promoure l’execució d’unes polítiques. 
Si es fes una enquesta als desocupats preguntant 
per si creuen que existeix un servei d’ocupació, què 
en dirien? 

Tampoc aquí valen les trampes. La idea que la col-
laboració públic-privada pot resoldre, sense més re-
cursos i més governança, la insuficiència pregona 
del model actual és pura retòrica, quan no directa-
ment xerrameca. I això ens porta al tema de com són 
i què fan els PES. 

La caracterització dels serveis 
públics d’ocupació

Tots els serveis públics d’ocupació a Europa donen 
un important paper als diferents nivells de l’adminis-
tració pública en la seva organització i inclouen, llevat 
de Finlàndia, els agents privats en l’execució de les 
mesures. Hi ha tanmateix moltes diferències en com 
conceben el model, que analitzarem des del punt de 
vista de dues característiques en el següent quadre: 
el model territorial i el de prestació de serveis.
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en conjunt, no sabem en quina mesura responen als 
problemes. Tenim, normalment a deshora, un am-
pli mostrari de receptes per persones i territoris que 
amb prou feines coneixem bé la malaltia.  
 
Algunes dades sobre el cas de Catalunya

Són prou conegudes algunes dades però no està 
de més refrescar l’evolució dels recursos del SOC 
en els darrers anys, just quan el problema s’ha fet 
més evident, si cap. Vegi’s el següent gràfic:l 

Model Territorial     Focus

Municipalista  Regionalista Trajectòries 
Individuals

Catàleg serveis

Dinamarca √  √  

França  √ √ √

Espanya  √  √

Alemanya √  √  

Itàlia  √  √

Holanda √  √ √

Polònia √   √

Regne Unit  √ √  

Finlàndia √  √  

Font: ELABORACIÓ PRÒPIA.

Vet aquí el problema que no s’ha abordat o, per ser 
exactes, sempre ha estat fallit a Espanya i Catalu-
nya. Les diverses temptatives han estat parcials i 
esbiaixades, bé des de la perspectiva de com es 
distribuïen els recursos bé des de la perspectiva 
de qui els gestionava... en general mai des de la 
perspectiva de quins serveis i per a quin resultat 
calia organitzar el model. De manera que avui tenim 
un catàleg d’intervenció esmicolat (orientacions, 
cursos, plans d’ocupació, plans sectorials, plans 
territorials, projectes innovadors,....) que provenen 
bona part dels anys vuitanta del segle passat i que, 

DOTACIÓ DE RECURSOS DEL SOC I DESPESA PER ATURAT A CATALUNYA, 2006-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de 
dades de la Memòria del SOC
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En aquests moments, i amb les rebaixes de les do-
tacions estatals del 2013, els recursos per aturat del 
SOC no deuen arribar ni a 300 euros per any. En 
aquest marc una reforma de la llei d’ocupació a Ca-
talunya fa inevitable plantejar-se també quines priori-
tats i amb quines complicitats es vol bastir aquestes 
polítiques i sistema. I també sobre la capacitat i seri-
ositat dels diversos agents socials en situar el tema 
en l’agenda política real.

De moment, les dades indicarien que les Entitats 
Locals han guanyat en els darrers anys un pes im-
portant en l’execució, com mostra la taula. Ha estat 
més una dinàmica reactiva que altra cosa: l’enfons-
ament dels recursos les ha afectat menys com a 
executors. 

2009 2010 2011 2012

Total Despesa liquidada 767 835 698 314

Total Transferències corrents SOC 396 471 348 212

a Ens i corporacions locals 130 231 176 138

a Empreses Privades 84 65 52 20

a Famílies i institucions no lucratives 95 71 47 22

Tranferències s/Total Despesa 0,52 0,56 0,50 0,68

Tranferències EELL s/Total Transferències 0,33 0,49 0,50 0,65

Font: ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE DADES DE LA MEMÒRIA DEL SOC I DE LA LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

DESPESA DEL SOC A CATALUNYA, 2006-2011 (MILIONS D’EUROS)

A aquesta dada es pot afegir una de molt rellevant, 
relativa a l’esforç de les entitats locals catalanes en 

Dimensió Política Pública Disseny d’origen Ampliació segona meitat / finals sXX 

Conceptual 
(problema? Per què) 

Matching / Desajustos 
demanda/oferta de treball 

Formació / Ocupabilitat
Emprenedoria / Creació empreses  
Desenvolupament Local 

Substantiva 
(solució? Què fer)

Intermediació / Suport 
rendes desocupats

Accions formatives i d’experiència 
Capacitació tècnica i social / Ajuts 
i suports a iniciatives  empresarials  
Finançament estratègies territorials  
Agències de col·locació

Operativa 
(com fer-ho? Qui) 

Oficines públiques 
d’intermediació 

Entitats Locals i ENL (inclòs agents 
socials)  / Serveis finançats 
públicament  / Programes PPP 

Font: ELABORACIÓ PRÒPIA

aquestes polítiques. Segons els pressupostos inici-
als (que no inclouen les transferències de les polí-
tiques d’ocupació de les altres administracions) per 
al 2012 els recursos locals destinats a l’ocupació 
voreja els 90 M d’euros. 

Quin valor per les polítiques i 
serveis d’ocupació en el futur proper? 

En el rerafons de tot plegat és palesa la necessitat 
de recentrar què demanem i què esperem de les 
polítiques i serveis d’ocupació. I en un context futur 
que serà d’altes taxes de desocupació i necessitat 
de reconduir el model productiu això no serà en cap 
cas fàcil ni evident.   

El següent quadre sintetitza la trajectòria que han fer 
aquestes polítiques i recursos.



El servei públic d’ocupació davant la crisi

Ponències de l'XI Seminari de l’Observatori del Barcelonès Nord 12  12

Els reptes que tenim per davant, però, van força 
més enllà. És molt probable, fins i tot desitjable, que 
calgui ampliar la missió de les polítiques d’ocupació 
a d’altres àmbits com ara la solidaritat social, la inno-
vació cívica, el suport directe a sectors emergents, 
el fenomen de l’expatriació, els sistemes de recol-
locació, la crisis urbana i tants d’altres temes. I això 
inevitablement augmenta la complexitat del sistema, 
i la necessitat de disposar d’un model amb més 
consens, implicació, flexibilitat, però sense detriment 
de la coherència i eficiència dels recursos i sense 
increment de la burocràcia. 

Nota final

Hi ha un consens molt alt, i de fa molt temps, que 
el model vigent de polítiques i serveis d’ocupació 
al nostre país està esgotat. Les reduccions pres-
supostàries dels darrers anys, a més, el mantenen  
com a residual, de manera que els agents del mer-
cat de treball ja no hi confien, i els operadors, tant 
públics com privats, arrosseguen la immensa buro-
cràcia que genera l’actual sistema de programació i 
assignació dels recursos. 

Més enllà de la discussió –que no es pot bande-
jar- sobre l’efectivitat de les mesures, unes polítiques 
només són sostenibles si es configuren en paral·lel a 
un sistema que les permet fer créixer i avaluar-les, i 
més aviat en els darrers anys passa el contrari: sem-
pre és tornar a començar i no sabem ben bé quins 
objectius i impactes s’assoleixen. Domina llavors el 
fer veure que fem alguna cosa sobre el principal pro-
blema del país.

És imprescindible resintonitzar la política, els recur-
sos i els agents de les polítiques d’ocupació amb la 
creació de valor públic en aquest àmbit. El sistema 
públic d’ocupació a Catalunya ha de tenir per missió 
garantir això: que aquells que estan en condicions 
(per coneixement, capacitat i compromís) de gene-
rar valor per a les empreses i ciutadans en l’àmbit 
de l’ocupació disposin, de manera transparent i amb 
objectius territorialment i socialment clars, de recur-
sos suficients per de manera continuada –i bé- fer 
la seva feina. 

Vaja, al capdavall com passa amb la salut, l’educació 
o tants d’altres àmbits de les polítiques públiques.     
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La sociedad española ha sido sometida a la vez, 
a un doloroso proceso de devaluación salarial y 

a un profundo recorte de gasto público, que ha pro-
fundizado de forma dramática en la destrucción de 
empleo. Se han reformado las reglas del mercado 
de trabajo dotándole de una flexibilidad y de un po-
der a la empresa hasta ahora inéditos. Sacrificios en 
aras de la competititividad que, en buena medida, 
han sido anulados por la fortaleza del euro y el pre-
cio de factores como la energía.

A pesar de que tanto las autoridades comunitarias, 
como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE 
le han pedido reiteradas veces que modernice los 
servicios públicos de empleo, que potencie y refor-
me las llamadas politicas activas, nada o casi nada 
se ha hecho. En politicas activas de empleo apenas 
hemos avanzado,  al contrario, el sistema nacional 
de empleo ha sido sometido a un auténtico schok 
presupuestario que ha paralizado la intervención 
publica y arrasado el sector privado en materia de 
formación y empleo.

Con 4.078 millones de euros dedicados a políticas 
activas de empleo en los presupuestos generales 
de 2014, nos colocamos en, en términos nomina-
les, en niveles de 1995, lo que representa cerca de 
dos décadas de retroceso comparado con el pre-

LA URGENCIA DE POLÍTICAS DE EMPLEO 
EN ESPAÑA  FRENTE A LA CRISIS

Francisco Rueda Sagaseta
Director Mercado Formacion y Empleo élogos

supuesto del último gobierno socialista, de 2011, 
supone una pérdida dell 45%. Son 3.200 millones 
menos para ayudar a los desempleados a encontrar 
un empleo. Es el mayor recorte que han sufrido las 
politicas activas de empleo en toda su historia y, en 
términos relativos, el mayor ajuste presupuestario en 
estos tres años. Mayor que el de Cultura, que ha 
caído un 35%,  Investigación y Desarrollo Civil, que 
lo hizo un 25%, o defensa, un 17%, y por supuesto 
mucho mayor que el 9,4% que se ha reducido Sani-
dad o el 1% que ha caído Educación. 

Además esta contracción del gasto se produce mi-
entras se dispara el número de personas que pier-
den sus empleos. Desde el tercer trimestre de 2011 
hasta ahora, el paro ha aumentado un 22,15%, más 
de un millón de nuevos desempleados. Si examina-
mos la reducción de fondos en términos per cápita, 
el resultado es demoledor. Hemos pasado de unos 
1.300 euros por demandante inscrito en 2011, a 
menos de 700 euros en 2014. Un ajuste del 55% 
y eso que los recursos en 2011 eran ya claramen-
te insuficientes, muy bajos comparados con países 
de nuestro entorno, Alemania invertía más de 2.200 
euros por desempleado, Francia 3.300, Holanda 
6.700 euros y Dinamarca, paradigma de la flexise-
guridad, 17.800 euros.

Básicamente se reducen los fondos distribuidos en 
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y Em-
pleo, que financian a las comunidades autónomas 

FIGURA 1- PRINCIPALES RECORTES EN PORCENTAJE EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ENTRE 2011 Y 2014
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los programas de mejora de la empleabilidad para  
jóvenes, mayores de 45 años o desempleados de 
larga duración. De los 3.200 millones desapare-
cidos del presupuesto casi dos millones, el 60%, 
corresponden a las comunidades autónomas que 
soportan la mayor parte del recorte. Pierden tambi-
én los Planes Integrales de Empleo que el Ministerio 
financiaba en comunidades autónomas con espe-
ciales problemas de empleo, como Extremadura o 
Canarias. A lo que hay que sumar la desaparición, 
durante 2012 y 2013, de otros 90 millones, una 
cantidad relativamente modesta, pero que financi-
aba la contratación de tres mil orientadores y pro-
motores de empleo incorporados a las oficinas de 
empleo. En tres años las comunidades no sólo han 
perdido financiación sino también una parte impor-
tante de su capital humano, justamente cuando más 
lo necesitaban. Un proceso de desmantelamiento 
inasumible en un escenario de destrucción masiva 
de empleo.

Se puede decir que desde 2012 los programas pú-
blicos de empleo prácticamente han desaparecido 
y los de formación para el empleo se han reducido 
a niveles mínimos Las Comunidades Autónomas 
apenas si pueden sostener a los centros especi-
ales de empleo, para trabajadores con discapaci-
dad. Además, los recortes impiden cofinanciar los 

FIGURA 2-COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO ENTRE 2011 Y 2014 (FUENTE MINISTERIO HACIENDA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)

programas de Fondo Social Europeo, provocando 
la pérdida de recursos comunitarios para empleo 
cuando más necesarios son. En este contexto no 
debe extrañar que algunas comunidades hayan op-
tado simplemente por hacer sus servicios públicos 
de empleo como organismo autónomos.

Pero no sólo asistimos al mayor recorte en políticas 
activas desde que se crearon, sino a una verdadera 
recentralización del gasto. Se limita la participación 
de las comunidades autónomas, y con ellas la de 
los gobiernos locales, mientras que se refuerza el 
papel de la Administración Central del Estado. Al 
tiempo que  las transferencias a las comunidades 
autónomas han caído un 60,91%, el fondo de reser-
va de gestión del SEPE, una partida que engloba el 
programa PREPARA y la colaboración con agencias 
privadas de colocación, sólo ha caído en estos tres 
años un 2%; incluso en 2014 sube un 46%, dosci-
entos millones de euros más. La situación es tal que 
si en los próximos presupuestos se produjera una 
expansión del gasto en políticas de empleo, el gran 
beneficiado sería la administración central, en contra 
de la autonómica y de las entidades locales.

No sólo se redistribuye el gasto entre administraci-
ones, sino también entre medidas. Se reducen los 
fondos dedicados a servicios del mercado de trabajo,  
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intermediación, orientación, formación o empleo, pero 
tienden a mantenerse los incentivos a la contrata-
ción. Es ésta una de las singularidades más denun-
ciadas de nuestro sistema de empleo. Tradicional-
mente hemos gastado poco, ahora mucho menos, 
en ayudar directamente a los desempleados y 
mucho, en incentivar a las empresas bonificando 

FIGURA 3-EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A DISTINTAS ENTIDADES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN MATERIA DE 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO ENTRE 2011 Y 2014 (FUENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) 

las cuotas a la seguridad social. Una transferencia 
directa que sabemos que es muy poco útil si se uti-
liza de forma generalizada, de hecho es la política 
menos eficaz, con un increíble peso muerto y que 
como mucho genera efecto desplazamiento. Según 
los últimos datos disponibles de Eurostat, en 2011, 
España era el país que dedicaba un mayor porcen-
taje, más de un 35%, de su inversión en políticas ac-
tivas de empleo a incentivos a la contratación, frente 
al 12,8% de Alemania o al 8,5% de Francia. Con 
el presupuesto de 2014 poco cambia, seguiremos 
destinando el 31% de todo nuestro gasto en políti-
cas activas a bonificaciones. 

Quizás la única modificación sustancial introducida 
en las políticas activas de empleo es la apertura a la 
intermediación privada. El gobierno popular apostó 
desde el comienzo de la legislatura por lanzar una 
iniciativa de colaboración entre los servicios públi-
cos de empleo y las agencias de colocación con 
ánimo de lucro, inspirada en el “Work Programme”, 

implantado por el gobierno conservador de Reino 
Unido en 2011. De acuerdo con nuestro reparto 
competencial tendrían que ser las comunidades 
autónomas quienes asumieran esta iniciativa pero, 
probablemente sometidas al schok del recorte pre-
supuestario, han sido incapaces de dar pasos efec-
tivos en esa dirección. Finalmente, en Agosto de 2013 
el Ministerio de Empleo convocó un proceso de selec-
ción de agencias para participar en un Acuerdo Marco, 
al que se adscribieron 14 comunidades autónomas. 
Este Acuerdo Marco establece las líneas maestras 
de un mercado estatal de colaboración público priva-
da, entre las agencias de colocación y los servicios 
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autonómicos de empleo, gobernado y liderado por la 
administración central y concebido a la medida de las 
grandes empresas de trabajo temporal. Si el proceso no 
acaba encallando en errores administrativos es posible 
que a mediados de 2014 veamos a los primeros de-
sempleados, derivados desde las oficinas públicas de 
empleo a las agencias privadas. A financiar esta exter-
nalización se dedican  30 millones, unos recursos 
muy escasos, que permitirán atender a unos pocas 
decenas de miles de desempleados; pero lo cier-
to es que este Acuerdo Marco representa la mayor 
transformación del sistema nacional de empleo. 

Después de tres años, se dibuja un nuevo mapa 
en las políticas de empleo cuyas líneas maestras 
podría resumirse la siguiente forma: mucho menos 
protagonismo de las comunidades autónomas y de 
los gobiernos locales, que han perdido cuantiosos 
recursos económicos y humanos, menos gasto en 
servicios de mercado, estabilización del gasto en in-
centivos y apertura a la colaboración público-privada 
Tres años de austeridad extrema en empleo han lle-
vado a casi la desaparición del sector de pequeños 
y medianos proveedores de formación u orienta-
ción, empresas, asociaciones o entidades públicas. 

Sin una batería bien dotada de medidas eficientes 
en el mercado de trabajo, que ayuden verdadera-
mente a los desempledos a incorporarse a un nuevo 
empleo, simplemente  abandonamos a las personas 
que necesitan un empleo, privándoles de  de recur-
sos profesionales y económicos. De hecho desde 
el tercer trimestre de 2011 hasta ahora se ha in-
crementado en casi un millón (930.700 personas ) 
el número de parados que llevan más de dos años 
buscando empleo. Con una dotación suficiente de 
políticas activas del mercado laboral, reducirímos el 
tiempo medio de permanencia de las personas en 
el desempleo, evitaríamos que amplios colectivos, 
como los mayores o los jóvenes sin cualificación, 
queden excluidos de las nuevas oportunidades y 
ayudaremos a las empresas a crear más empleo y 
más rápidamente. Un programa inteligente y sufici-
ente de políticas activas de empleo, tendría un coste 
relativamente menor y sería un estímulo al crecimi-
ento. 

Una inversión con la suficiente envergadura incen-
tivaría la demanda interna, generaría retormos en 
forma de contribuciones a la Seguridad Social y de 
ahorro en prestaciones, reforzaría el sistema educa-
tivo y mejoraría nuestra tasa de inversión en capital 
humano. Tasas de paro como la de España son un 
lastre que bloquea la recuperación e que acabará 

impidiendo que la economía europea en su conjun-
to levante pronto el vuelo. Además nos permitirían 
reconducir, de forma progresista, solidaria y respon-
sable, el gasto en políticas pasivas. 

En un escenario de austeridad presupuestaria, paro 
masivo y posiblemente de paro prolongado, las polí-
ticas activas legitiman la protección por desempleo.. 
En cambio, sin políticas activas eficaces y suficien-
tes la sociedad puede acabar rechazando los siste-
mas de protección o, al menos rechazándolos para 
ciertos colectivos. La única alternativa que se nos 
ofrece es la sospecha y la criminalizaciñon del de-
sempleado.

Aún cuando entremos en una fase crecimiento y de 
creación de empleo, sabemos que ésta será tímida 
y que al menos durante una década, millones de 
personas van a transitar en el mercado de traba-
jo, pasando del empleo al desempleo, de aquí a un 
nuevo empleo, del temporal al indefinido, pasando 
por trabajos a tiempo parcial o completo, asumien-
do proyectos de emprendiemiento o de voluntaria-
do. Tendrán que harcelo en una entorno complejo 
e incierto, sometido a cambios muy profundos que 
afectan al propio valor del trabajo, y para todo ello, 
necesitarán servicios y recursos profesionales. 

España necesita con urgencia volver a tener políti-
cas activas de empleo, pero no para volver al pasa-
do. No se trata de volver a invertir recursos más  pre-
ciosos y escasos que nunca en financiar los viejos 
programas, a los que parece nadie echa de menos. 
Tenemos que definir nuevos consensos entre agen-
tes sociales, administraciones, empresas y trabaja-
dores aprendiendo de la experiencia de treinta años 
y de las buenas prácticas de otros países, con más 
historia y más éxitos que nosotros en este campo. 

Debemos recuperar la reforma de las políticas ac-
tivas y modernización de los servicios públicos de 
empleo, que aboró el Partido Popular al llegar al 
poder. Porque seguimos encadenados a medidas 
y programas obsoletos, además ahora muy infrado-
tados. Es verdad que durante los años de burbuja 
inmobiliaria, cuando pudimos invertir cantidades in-
gentes de dinero en políticas activas, no sentimos 
la urgencia de hacerlas verdaderamante eficaces. 
Mientras los países de nuestro entorno moderni-
zaban y reformaban en profundidad sus sistemas 
de empleo hacia modelos basados en la atención 
personalizada, en los mercados transicionales, en 
el trabajo por resultados; nosotros continuábamos 
aplicando, básicamente, el mismo repertorio de 
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programas y medidas de los años ochenta. Unas 
políticas activas que paulatinamante, no sólo habian 
perdido su eficacia, sino a veces su propio sentido.

Hoy si queremos dar una opotunidad real a todos 
los parados de larga duración, a los mayores de 45 
años o a los jovenes sin cualificacion tenemos que 
idear y poner en marcha, lo antes posible, un nuevo 
modelo de politicas del mercado de trabajo, tene-
mos la posibilidad y la obligación de hacerlo bien 
y rápido. Un nuevo contrato social que fije como 
lema central “Lo primero el Empleo“. y a la luz de 
este contrato hay que  controlar y evaluar todas las 
intervenciones, garantizando la transparencia de la 
inversión y asegurándonos de que los fondos se di-
rigen siempre a las acciones más eficaces y a los 
colectivos más necesitados. 

En un régimen de transparencia, eficacia y austeridad 
no podemos permitirnos el lujo de que los recursos, 
que siempre serán escasos, sean acaparados por 
colectivos poco activos o por personas que no los 
necesitan. Debemos abandonar definitivamente las 
viejas políticas de las que sabemos hace años que 
son poco eficaces, como las bonificaciones genera-
lizadas a la contratación. Todos los recursos deben 
reorientarse lo antes posible hacia las medidas que 
ofrezcan la posibilidad de mejorar la empleabilidad y 
ayuden conseguir un empleo lo antes posible.
Debemos reforzar la autonomía y la responsabilidad 
de personas y empresas en el mercado de trabajo, 
apoyando su iniciativa, no controlándolas o sobre-
protegiéndolas. Por supuesto un dispositivo reforza-
do de políticas del mercado de trabajo ha de ser 
escrupulosamente respetuoso con el marco cons-
titucional y con las competencias de las comunida-
des autónomas. Es momento de  poner en marcha 
mecanismos que redirijan de forma automática los 
ahorros generados en políticas pasivas hacia la for-
mación y la inserción de los desempleados.

Con una perspectiva de paro prolongado, con cien-
tos de miles de trabajadores con muy escasa cu-
alificación, muchos de ellos jóvenes que no tienen 
ni siquiera las competencias básicas, la formación 
debe ocupar una posición central. Es urgente ofre-
cerles a todos ellos una formación rápida, inmediata 
y vinculada directamente a los nuevos empleos que 
se puedan crear. Tenemos que  eliminar las barre-
ras, territoriales o burocráticas que aun impiden la 
puesta en marcha de un oferta ágil, flexible y ligada a 
las necesidades de empresas y trabajadores. Tene-
mos que lograr vincular la inversión en formación a la 
obtención de resultados, básicamente en términos 

de empleo, abandonar el viejo modelo de subvenci-
ones y control por procesos.
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El moderador Sr. Eduard Jiménez explica el fun-
cionament de la taula rodona. Cada ponent dis-

posarà de 15 minuts per fer una primera exposició, 
i llavors el moderador els farà preguntes segons un 
guió prefixat. 

Xavier Casares
Explica que el Consell Català de la Formació Profes-
sional és un òrgan d’assessorament al Govern i de 
participació dels agents socials, de caràcter estratè-
gic. Que el CCFP actualment té un mandat especí-
fic, que és integrar la formació professional. El que 
la gent espera és que l’Administració ofereixi forma-
ció al llarg de la vida, tant si ve d’ensenyament com 
si ve d’ocupació. Ara estan abordant aquest repte, 
desenvolupant un model d’integració de la formació 
professional. 

No s’entén l’ocupabilitat sense la formació. Tant la 
formació inicial (reglada) com la formació al llarg de 
la vida (ocupacional i contínua), totes dues acaben 
amb una acreditació oficial de qualificació,  títols o 
certificats de professionalitat. 

El Consell Català de la Formació Professional ha ela-
borat una proposta de model d’integració que ara 
s’està debatent amb els agents socioeconòmics, 
amb l’objectiu de portar-lo al Parlament. Volen una 
llei per a la formació professional per donar-li el rang 
que ha de tenir. Les evidències diuen que és la for-
mació que més insereix. Combat l’atur de les per-
sones i el dèficit de competitivitat de les empreses 
alhora. A Catalunya les empreses han de ser com-
petitives mitjançant el valor afegit del producte, no 
per costos baixos. Calen productes amb innovació 
basats en el talent de les persones.

El III pla de la formació professional és una guia d’ob-
jectius estratègics de millora de la formació profes-
sional, consensuats amb els agents socials i que 
permet desenvolupar mesures concretes. Cal una 
formació professional que no estigui atomitzada se-

Xavier Casares
President del Consell Català de Formació 
Professional 
Francesc Castellana
Expert en polítiques d’ocupació
Javier Ramos
Lanbide (Servei Basc d’Ocupació)
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gons el centre que l’imparteix, hi ha d’haver uns mí-
nims homogenis.

En la situació actual i en el futur a tothom li caldrà 
orientació professional en un moment o altre de la 
seva vida. Hi ha persones brillants que queden a 
l’atur perquè empreses i sectors sencers s’ensorren. 
Això no és un drama irreparable. Pero cal, davant 
aquesta realitat, reforçar els serveis d’informació i 
orientació, i propiciar que les persones hi accedeixin 
per reorganitzar la seva trajectòria formativa i laboral.

Les qualificacions són una manera d’atorgar un re-
coneixement oficial a la competència professional, 
sobretot per a gent que han après treballant. Acre-
ditar l’experiència és també una via per tornar a la 
formació. 

Ara el model està en debat, hi ha força consens. La 
nova llei, prevista per l’any vinent, aportarà mesures 
de canvi qualitatiu de la formació professional al llarg 
de la vida.

Francesc Castellana
Especifica que parla a títol personal, i posa un exem-
ple per emmarcar la seva intervenció:  va escoltar a 
Ginebra en una conferència de la OIT al conseller de 
treball del president Clinton que primer va dir “sóc el 
campió de l’ocupació”, ja que durant el seu mandat 
es va reduir l’atur i es va crear ocupació. Després 
es va corregir “no vaig ser jo, van ser l’economia i 
la societat americanes”. El Sr. Castellana va ser di-
rector general d’ocupació i director del SOC fins a 
l’any 2006. La seva època va coincidir amb la de 
menys atur, més ocupació i més despesa per aturat, 
per tant podria fer seva la primera frase del conseller 
de treball d’en Clinton, però com ell digué finalment, 
considera que no es tracta de lideratges polítics, 
sinó d’èpoques i fases del cicle econòmic i de la 
reacció social de les persones. 

El tema de l’ocupació és molt sensible, és la integra-
ció social efectiva de les persones. 

Tot te un principi:
Fou a principis del segle XX quan l’Organització In-
ternacional del Treball va declarar la fi de l’esclavatge 
i va instaurar totes les llibertats relatives al món del 
treball. L’Estat espanyol no va entrar a l’ONU, i així 
recuperar la seva presència l’OIT, fins a l’any 1957.
 
La política d’ocupació no la fan, ni la poden fer,  no-
més els serveis d’ocupació, engloba moltes més 
coses: polítiques econòmiques, de formació, d’in-
fraestructures... Per això els serveis d’ocupació han 
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d’integrar els sindicats, els empresaris i les adminis-
tracions. Aquesta integració de tots els actors i la 
seva concertació és l’element clau.

Demana si hi ha algú que li garanteixi que som ca-
paços d’orientar a tothom que li fa falta, no de fer 
xarxes d’orientació, cadascú la seva que en això en 
som experts. 

S’adreça als municipis per dir que en el seu moment 
van rebre una proposta d’estructuració segons la 
Llei 2/2002 que van refusar.

Pensa que potser per superar l’actual cruïlla la gent 
hauria de tenir garantits drets subjectius clars, ser-
veis mínims, d’atenció bàsica.

Al pressupost de la Generalitat pel 2014 la partida 
del SOC decreix un 44% respecte de la del 2013. 
Això inclou orientació, acompanyament, inserció... 
Remarca que el descens del total del pressupost 
de la Generalitat és del 2,4%, mentre que el des-
cens del pressupost d’ocupació és del 25,4%. El 
decrement del pressupost d’educació (general, no 
conjunt) és del 10,5%.

El futur del país ens ha de fer realistes: quines han 
de ser les prioritats? Hem de buscar retorn social i 
econòmic?

Pel que fa a la formació, és conegut que el problema 
es concentra en els més grans de 45 anys, que pre-
senten mancances en les competències bàsiques 
que calen per aprendre, i també en els joves sense 
l’ESO. 

La Mancomunitat de Catalunya i els governs repu-
blicans van fixar les bases dels valors social del país 
construint de baix a dalt. La resta no és construir, 
és penjar, mantenir el que és inestable per la seva 
dependència.

Les prioritats han de ser:
• Reconèixer la realitat

• Ser capaços de fer les coses imprescindibles

• Fixar prioritats abastables 

Acaba dient que “qui no té feina, el gat pentina”, per 
exemplificar que parlem de nous models, d’eines,  
mentre que no tenim cobertes les necessitats bàsi-
ques per fer el model imprescindible.

Javier Ramos 
Comença la seva intervenció agraint la invitació i sa-
ludant els presents. Explica consideracions i aporta-
cions des del Servei Basc d’Ocupació. Inicia la seva 
exposició amb informació sobre els antecedents del 
SPO al País Basc.

Fa un seguit de consideracions:
1. El servei públic d’ocupació de l’Estat i els de les 
Comunitats Autònomes, degut a les diverses crisis 
econòmiques i d’ocupació, són responsabilitzats de 
l’atur per la societat. És un problema de comunica-
ció que fa de llast als serveis públics d’ocupació.

2. El drama del mercat de treball actual tant al País 
Basc com a Catalunya és que l’estructura productiva 
no pot generar llocs de treball per a tota la població 
activa. L’elevat atur és la conseqüència d’aquesta 
incapacitat.
 
3. El mercat de treball i les polítiques d’ocupació 
són subsidiàries de la política econòmica. Cal que la 
política econòmica generi condicions favorables per 
obtenir resultats positius a l’àmbit laboral.

4. Els problemes actuals fan que tothom hagi d’as-
sumir coresponsabilitat i autocrítica, però més pels 
qui tenen més nivell de responsabilitat i de decisió, i 
amb efectes més grans.

5. Hi ha molta incertesa al mercat de treball. Existeix 
una realitat actual, i també un corrent a mig i llarg 
termini que s’està configurant ara.

• El problema actual del mercat de treball es 
convertirà en un problema demogràfic. 

• Durant els propers deu anys hi haurà un procés 
d’envelliment i de pèrdua de població.

• Aquest procés d’envelliment accelerat provo-
carà tensions a l’hora de substituir els professi-
onals que es jubilin a partir del proper decenni.

• No sabem com evolucionaran les relacions la-
borals i les condicions de treball. En l’actualitat 
són el resultat de les tendències de la globalitza-
ció, que geogràficament ens fa menys competi-
tius i ens obliga a fer ajustos.
 
• El progrés tecnològic, les millores organitzati-
ves i de processos fan que la necessitat de per-
sones treballadores i de temps treballat disminu-
eixin. Posa com a exemple el cas de Fagor, que 
al País Basc ha trencat esquemes. 
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El progrés tecnològic és molt canviant, i fa de-
créixer la necessitat de ma d’obra. Cal plante-
jar-se com seran els llocs de feina: a temps par-
cial? O com serà el sector industrial?

• La informació és la peça clau de l’accelerat 
procés de canvi actual de les societats madures 
i tecnològicament avançades. Som una societat 
madura, crítica i tecnològicament desenvolupa-
da. Però tot i això disposem de models de rela-
ció i d’informació que són molt millorables.

Actualment el Servei Basc d’Ocupació està elabo-
rant un pla estratègic participat basat en sis principis 
i que té en compte un condicionant. 

Aquests són els sis principis:
1. Integració d’estratègies. Assegurar que l’estratè-
gia de LANBIDE sigui plenament coherent amb les 
estratègies d’ocupació estatals  i l’estratègia Europa 
2020 mitjançant una cartera de serveis formada per 
programes amb caràcter transversal. 

2. Innovació i aportació de valor. Proposar i investi-
gar projectes sobre polítiques socials i d’ocupació 
que siguin marcadament innovadores i que acon-
segueixin resultats que aportin valor a persones i 
empreses.
 
3. Dignitat de les persones i cohesió social. Avançar 
en el procés de cohesió social mitjançant una gestió 
més eficaç dels ajuts públics, a més de mesures 
d’inclusió laboral de col·lectius amb especials difi-
cultats, sobre la base de la dignitat i de la recerca 
d’autonomia personal. 

4. Orientació i proximitat a les persones i les empre-
ses. Fixar les persones i empreses com el centre 
de l’activitat de Lanbide per poder oferir a tothom un 
servei proper i personalitzat, en funció de les neces-
sitats individuals de cadascú. 

5. Participació i cooperació. Fomentar la participació  
i cooperació dels diversos agents públics i privats 
que actuen en matèria d’activitat econòmica, ocu-
pació, formació i inclusió social, sobre la base del 
consens i la  concertació.

6. Eficàcia, avaluació i transparència. Augmentar 
l’eficàcia de la intermediació laboral i de la gestió ad-
ministrativa de les prestacions públiques, establint 
mètodes de seguiment i d’avaluació (de resultats, 
d’impacte i de satisfacció), facilitant la informació de 
manera sistemàtica. 

I aquest és el condicionant del model:
El context pressupostari del model basc es caracte-
ritza per control del dèficit, priorització de la despesa 
en cohesió social i devolució del deute. Aquest con-
dicionant és extrapolable a tot Europa.

L’Eduard Jiménez comença la ronda de preguntes
Demana aclariments sobre la missió dels serveis pú-
blics d’ocupació: són prioritàries les polítiques gene-
radores de llocs de treball? O només es centren en 
les polítiques pal·liatives?

• Francesc Castellana. Les polítiques ara són pal-
liatives, només per als desnonats. Les curatives vo-
len revertir les causes. Els discursos d’anticipació no 
han estat ben seguits ni ben entesos o aplicats. Per 
tant, l’objectiu és tenir polítiques curatives, no pal-
liatives. Cal prospectar canvis de model econòmic i 
estar alerta davant l’obsolescència econòmica.

• Xavier Casares. Les polítiques ocupacionals 
paguen els plats trencats de les polítiques econò-
miques i productives. Els que generen ocupació 
són els sectors productius, la política industrial. Per 
exemple, ara que s’ha enfonsat la construcció. Les 
polítiques d’ocupació n’han de pal·liar els efectes. 
És molt important el reconeixement de drets a les 
persones en l’àmbit de l’ocupació. A Catalunya te-
nim dificultats per fer les nostres polítiques perquè 
les competències bàsiques, i els recursos, estan en 
mans de l’Estat. Per exemple, atacar el fracàs es-
colar a tercer i quart d’ESO no és possible. O des 
d’aquí només podem fer formació professional quan 
l’Estat ens assigna els recursos que li sembla, i ens 
els assigna quan li sembla. Per exemple, l’any pas-
sat hi va haver 50 milions d’euros de formació boni-
ficada que no és van exhaurir. Així, tenim moltes limi-
tacions normatives i pressupostàries que dificulten 
la gestió. Què han de fer els responsables? Gestio-
nar el que hi ha, que actualment vol dir gestionar la 
misèria. La seva conclusió és que la millor política 
d’ocupació és la formació adquirida per cadascú al 
llarg de la vida.
 
• Javier Ramos. Pensa que aquesta és una pre-
gunta complexa. L’objectiu és entrenar la gent per 
fer-la capaç d’aprofitar oportunitats. La no-missió és 
la intermediació, a més els resultats ara seran molt 
negatius. Posa l’exemple d’una subhasta d’un lloc 
de treball amb les condicions a la baixa. O les re-
ferències obtingudes amb les xarxes socials, que 
no deixen de ser el clàssic endoll. Un servei públic 
d’ocupació ha de ser objectiu, no pot enviar bona 
gent en base a referències, i això és el que molts 
cops requereix actualment la intermediació.



21  12El servei públic d’ocupació davant la crisi

Ponències de l'XI Seminari de l’Observatori del Barcelonès Nord

• Francesc Castellana. Respon al que ha comen-
tat en Javier Ramos sobre la intermediació dema-
nant on queden el dret a la igualtat i la no discrimina-
ció. S’ataca els principis laborals, hi ha una pèrdua 
de drets laborals. Està enfadat des del punt de vista 
tècnic amb la confusió entre col·locació i intermedi-
ació, que és molt més. Inclou orientació, formació, 
gestió, col·locació...

• Javier Ramos. Insisteix que la situació real és que 
els centres de formació reben demandes reals de 
les empreses, a vegades grans empreses com ara 
Michelin o Mercedes, que els diuen que els enviïn 
“bona gent”. És a dir, a més d’aptitud i competèn-
cies demanen actituds, i si els envien gent que no 
reuneixen els requisits d’actitud les empreses no els 
tornaran a adreçar demandes. 




