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La creació d’ocupació és una necessitat de primer ordre a Catalunya. Tenir o no tenir
feina està estretament relacionat amb l’emancipació juvenil, i per extensió és, per tant,
una demanda del moviment associatiu juvenil representat en el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC). Una creació d’ocupació que ha d’anar vinculada a un
rebuig frontal a tota forma de precarització dels i les joves i de qualsevol altre col·lectiu
i, per tant, ha d’anar extremament vinculada a la qualitat.
Davant el projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), que ha entrat recentment en tràmit al Parlament, les entitats juvenils
representades en el CNJC creiem que és un bon moment per repensar els espais
d’interlocució i fer-los molt més eficients del que ho són actualment.
Aquest projecte de llei esmenta, entre d’altres, l’organització del SOC tant en la
Direcció com en el Consell de Direcció. Aquests són els espais on es configuren i
decideixen les polítiques d’ocupació del país. Actualment el CNJC no té representació
en aquest espai, per això es va crear el Grup de Treball d’ocupació juvenil del Consell
de Relacions Laborals i es va convocar la Comissió Rectora Ampliada del PNJCat per
treballar la configuració de la Garantia Juvenil. Creiem, doncs, que tot i mostrar-nos
satisfets per tenir espais de participació i interlocució, tenir tres espais diferents que
serveixen per debatre sobre els mateixos temes resulta inoperatiu. És per això que
reclamem ser presents al Consell de Direcció del SOC quan es parlin temes
d’ocupació juvenil, com a veu experta. A la vegada, demanem que el grup de
treball del Consell de Relacions Laborals esdevingui un espai àgil i dinàmic,
en el qual s’hi debatin i avaluïn les polítiques públiques desplegades.
A més a més, l’esmentada llei regula els òrgans de participació en el territori. En cap
dels seus articles, es menciona a les entitats juvenils com a interlocutores sobre els
criteris, les directrius i les prioritats de la polítiques ocupacionals a Catalunya. Així
doncs, ens preguntem des del CNJC com es volen confeccionar punts tan rellevants de
l’Estratègia Catalana per l’Ocupació, com poden ser, per posar dos exemples, el suport
i l’acompanyament per a la diagnosi i la planificació de les estratègies territorials, o bé
el mapa de detecció de les necessitats de formació i qualificació professional sense
comptar amb la participació de qui més les coneix, especialment ara que es preveu que
la Garantia Juvenil es desplegui en el territori.
La Llei d’ocupació valida la Ley de Empleo estatal en aspectes prou perillosos. Fruit de
la reforma laboral, es possibilita que agències privades de col·locació amb ànim de
lucre puguin col·laborar amb els Serveis Públics en la intermediació laboral. Pel CNJC,
el Sistema i el Servei d’Ocupació han de mantenir el seu caràcter públic, així com
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millorar la seva qualitat. És greu i un bon indicador el fet que el Govern ha fet
desaparèixer del nom de la norma la paraula “públic”, tant quan es refereix al sistema
general com quan es refereix a les polítiques.
La col·laboració de les agències privades amb ànim de lucre en la intermediació laboral
no garanteix l’equitat d’accés als serveis ocupacionals i suposa una privatització de
serveis públics que no ens portarà ni a una millora de la seva qualitat ni a l’abaratiment
del seu cost, ni a una major eficiència i eficàcia del servei que redundi en una major
inserció laboral.
La participació externa d’agències privades amb ànim de lucre en una activitat
essencial del SOC com és la intermediació laboral, pot servir de justificació pel
Departament per a l’aprimament del Servei Públic d’ocupació en termes de recursos
humans, materials i pressupostaris.
Des del CNJC defensem i apostem per un Servei d’Ocupació públic, ben dotat i
de qualitat, que esdevingui referent, que tingui a les persones en el centre
de la seva actuació, i l’actuació del qual només respongui a les necessitats
ocupacionals de la societat.
Resolució presentada pel Secretariat del CNJC.
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