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El CTESC dona suport al marc temporal del 
document, atès el context incert i complicat i 
per donar resposta a necessitats 
sobrevingudes amb canvis de rumb 
imprevisibles
Aprovat avui el Dictamen sobre l’Estratègia catalana per a 

l’ocupació de qualitat 2022-2027 

Barcelona, 18/07/2022.- El CTESC valora positivament l’aprovació de l’Estratègia 

catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 per unanimitat de totes les organitzacions 

membres del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya  i destaca que és 

la primera ECO elaborada des de l’entrada en vigor de la Llei d’ordenació del sistema 

d’ocupació i del SOC de 2015.

També posa en valor l’intens treball de concertació de les organitzacions membres del 

Consell de Direcció del SOC per arribar als acords i al consens necessaris per elaborar 

aquesta estratègia, que ha d’esdevenir el full de ruta per a la planificació de la política 

d’ocupació de Catalunya per als propers anys. 

El CTESC destaca el marc temporal del document acotat fins al 2027, d’una banda, 

perquè el context tan complicat i incert ho fa necessari en el moment de l’elaboració del 

document, i d’altra banda, perquè preocupa el poder donar resposta immediata a les 

necessitats sobrevingudes amb canvis de rumb imprevisibles. 

El CTESC constata un gran repte pel que fa a l’avaluació durant i al final del període de 

vigència de l’estratègia, per tal de valorar la necessitat d’adaptacions així com poder 

establir les bases per a la futura estratègia un cop acabada la vigència. 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat
https://www.facebook.com/ctescat
https://twitter.com/ctesc
https://www.flickr.com/photos/ctesc/
https://www.youtube.com/channel/UCEQcu3Q_-ChE9WmVl1AjdnA
https://www.linkedin.com/company/consell-de-treball-econ-mic-i-social-de-catalunya/
https://www.instagram.com/ctesc_cat/
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Atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat i 
especialment amb discapacitat 

El CTESC recomana incorporar de forma transversal, i traslladar a les línies 

estratègiques, la perspectiva de les persones en situació d’especial vulnerabilitat i, 

especialment, les persones amb discapacitat, per tal de tenir en compte una igualtat en 

l’accés a les mesures proposades per la norma. 

Pel que fa al conjunt dels indicadors proposats per poder mesurar l’assoliment dels 

objectius de l’ECO, el CTESC recomana incorporar també indicadors qualitatius, 

sempre que sigui possible. 

Compte amb la bretxa digital 

A les observacions a l’articulat el CTESC també fa esment de que tot i compartir la 

necessitat de “fomentar una Administració més oberta, flexible i digital”,  considera que 

l’Administració ha de garantir l’accés de la ciutadania en condicions d’igualtat, sense 

deixar ningú enrere degut a la bretxa digital. 

El CTESC considera que és necessari donar a conèixer també la inversió que es 

realitza en les polítiques d’ocupació, per la qual cosa proposa afegir aquesta condició al 

text. També recomana  que els plans de desenvolupament de polítiques d’ocupació 

(PDPO) incorporin, a efectes de transparència, un major desglossament de com es 

destinen els fons de què es nodreix, per col·lectius. 

Dictamen 
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