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Aprovat el Dictamen sobre el desplegament de la
Llei del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la
concertació territorial
Paraules clau
Sistema d’ocupació, Servei d’ocupació, Dictamen

Aprovat avui
El CTESC expressa que “l’aprovació d’aquest Decret pot suposar una important
oportunitat per apropar als territoris les polítiques d’ocupació i aconseguir uns
resultats mes eficients i ajustats a les característiques socioeconòmiques de cada
territori”.
Consells territorials
El dictamen assenyala que aquest Decret desplega els aspectes relacionats amb
l’àmbit de la concertació territorial establerts en l’article 15 de la Llei del sistema
d’ocupació però no fa cap referència als consells territorials regulats a l’apartat 11 de
l’esmentat article, que tenen per objectiu facilitar la participació dels agents en el
territori. Per tant, el CTESC recomana incloure al Decret alguna referència als
consells territorials i, si escau, la seva interrelació amb els espais de concertació
territorial.
La qualificació professional com a servei ocupacional
El Decret estableix, en relació amb la Llei del SOC que la qualificació professional és
un servei ocupacional susceptible de ser promogut per les estratègies territorials. La
qualificació professional també es regula per la Llei de formació i qualificació
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professionals. El CTESC recomana que el desenvolupament d’ambdues lleis es faci
de manera coordinada i ordenada per garantir uns sistemes de major eficiència i
qualitat.

Observacions a l’articulat
Condicions que han de reunir els actors i institucions que participin a la
concertació territorial
Pel que fa a les observacions a l’articulat de la norma, el CTESC constata que en el
text es delimita la necessària participació de les administracions locals, les
organitzacions sindicals i empresarials amb la condició legal de més representatives
a Catalunya. Tanmateix no s’estableix cap criteri o condició específic per a la
participació, si escau, d’altres agents institucionals i actors rellevants més enllà dels
atributs imprecisos “rellevants” i “arrelats”.
En conseqüència, el CTESC proposa afegir la redacció següent: “que unànimement
es decideixi entre els actors que han de participar necessàriament.”
El procediment de reconeixement de les estratègies territorials ha de comptar
amb el consens previ de les organitzacions que componen la direcció del SOC
Per altra banda, d’acord amb la norma que es dictamina, el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya ha de dur a terme anualment un procediment per a la presentació,
reconeixement i acreditació de les estratègies territorials. A aquests efectes, s’ha
d’elaborar una ordre que reguli el procediment de reconeixement de les estratègies
territorials, que ha de ser aprovada pel titular del departament competent en matèria
de treball. El dictamen del CTESC considera que l’ordre s’ha d’aprovar “previ
consens de les organitzacions que formen part del Consell de Direcció del SOC”.
Seguiment i avaluació de les estratègies territorials
El dictamen considera encertat que en aquestes actuacions puguin participar les
persones designades per les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives membres del Consell de Direcció del SOC.
Enllaç al text del dictamen
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