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Davant la presentació de la proposta de Llei d’ocup ació 
de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya 

  
PER A CCOO DE CATALUNYA CAL QUE EL SOC 

RECUPERI LA CONFIANÇA DE LA CIUTADANIA EN LA 
SEVA UTILITAT COM A SERVEI PÚBLIC PER A 

TROBAR FEINA 
 
  
Dijous 3 d’octubre va ser presentada al Consell de Direcció del SOC la proposta de reforma del Sistema 
d’ocupació de Catalunya i del SOC. Sense entrar a valorar el contingut de la proposta, des de CCOO de 
Catalunya volem manifestar quins han de ser, al nostre entendre, els principis que han de regir en un 
sistema d’ocupació i que defensarem en el debat sobre la nova llei. 
  
En primer lloc, ha de mantenir-se el caràcter públic  dels serveis d’ocupació. Tot i que legalment està 
permesa l’externalització de serveis d’intermediació laboral, la responsabilitat dels serveis sempre ha de ser 
pública com a garantia d’equitat, de qualitat i de gratuïtat. En aquest sentit, és imprescindible la definició 
dels termes en que ha de produir-se la col·laboració entre el SOC i les agències privades de col·locació. 
  
En segon lloc, les persones han de ser el centre  i la raó de ser del Sistema d’ocupació i aquest ha d’estar 
al servei de les empreses. 
  
Tercer, ha de recuperar-se la confiança en el SOC com a instrument útil  per a trobar feina i per a trobar 
persones candidates a llocs de treball. Per això caldrà dotar-lo dels recursos econòmics, materials i humans 
necessaris, haurà de garantir-se la coordinació entre els diferents actors i organismes que hi formen part. 
Ha de millorar la seva eficàcia i eficiència i la seva cartera de serveis ha de ser l’adequada. 
  
En quart lloc, cal una estructura clarament definida del sistema , tant dels òrgans i instruments que el 
composen, com de les interrelacions i dependències que se’n deriven. Cal coordinació i col·laboració per a 
evitar duplicitats i ineficiències. La governança del sistema ha de reconèixer el paper central de les 
administracions locals i la capacitat decisòria dels agents socials i econòmics. 
  
Cinquè, ha de reforçar-se la concertació territorial  com a instrument de descentralització de les polítiques 
d’ocupació que permeti donar resposta a les necessitats del territori des del coneixement i la proximitat. 
  
Per últim, han d’establir-se mecanismes que permetin avaluar les polítiques d’ocupació  per a garantir la 
seva eficiència però, sobretot, perquè compleixin el seu objectiu: la millora de les oportunitats de treball de 
les persones. 


