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RECOMANACIONS: 

 

 

PROTECCIÓ SOCIAL 

 

A curt termini cal articular mesures de protecció econòmica i social i mesures 

de xoc en matèria de formació i d’ocupació. A llarg termini caldran polítiques 

d’ocupació i formació de futur i un canvi de l’estructura productiva. 

 

S’han d’activar totes les xarxes de protecció social per evitar que qui no ha 

provocat la crisi: les treballadores i treballadors hagin de pagar les 

conseqüències. Per això, cal garantir l’atenció i la protecció social i econòmica 

a qui, per diverses causes, quedin desprotegides després de perdre l’ocupació.  

 

S’ha de garantir que els recursos arriben finalment a les famílies i les empreses 

com a estímul econòmic que generi cohesió social 

 

 

 Comptador a zero: el temps de prestació per atur consumit pels 

treballadors afectats per un ERO temporal no s’hauria de descomptar (posar 

el comptador a zero de la durada de la prestació) en cas de que es 

produeixi un acomiadament. 

 

 

 Renda Garantida de Ciutadania (RGC): tal i com la RMI va néixer el 1990 

per a donar resposta a l’enduriment de les condicions per accedir a la 

prestació per atur i a la reducció de la mateixa, la nova realitat econòmica fa 

necessària una prestació subjectiva que garanteixi a tots els ciutadans uns 

ingressos mínims en cas d’atur i de no disposar de rendes de suficiència. 

Les llars a on tots els seus membres quedin a l’atur i no disposin de rendes 

substitutives per a fer front a les despeses habituals, sobretot 

d’endeutament per adquisició d’habitatge, poden caure fàcilment en una 

situació de pobresa, marginació i exclusió.  

 

 Ha d’evitar-se que la crisi generi més bosses de misèria i per això hem 

d’exigir als poders públics plans de rescat per a les famílies treballadores 

que es poden veure exposades a l’exclusió. 
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 Un cop solucionat el problema de la manca de rendes, el següent pas han 

de ser els programes d’inserció i reinserció laboral, el més personalitzats 

possibles, evitant en tot cas la duplicitat d’actuacions i fent el màxim 

d’eficients els recursos destinats. 

 

 Protecció davant desnonaments: establir mecanismes que defensin les 

persones aturades que no disposen de rendes alternatives en cas 

d’impagament puntual de les despeses d’habitatge. 

 

 Altres mesures socials: garantir l’accés al servei de menjador i els llibres 

de text a tots els infants de famílies afectades per desocupació i manca 

d’ingressos. 

 

 

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

 

 Sectors generadors d’ocupació: potenciar l’aplicació de la llei de 

dependència i de la llei de serveis socials de Catalunya, en la línia de 

provisió directa de serveis. En aquest cas es crearà ocupació (donat que és 

l’atenció a les persones és un sector intensiu en mà d’obra), es podrà reduir 

el nivell d’atur mitjançant la recol·locació de persones expulsades d’altres 

sectors cap a aquest, la inversió en infraestructures pot revitalitzar el sector 

de la construcció, pot servir d’impuls per a sectors auxiliars i suposarà el 

reconeixement del dret subjectiu a l’atenció social generant una major 

cohesió social.  

 

 Impulsar la creació d’habitatge social i la rehabilitació d’edificis com a 

generadors d’ocupació, al mateix temps que es garanteix el dret a l’accés a 

l’habitatge. En aquest sentit, hauran de tenir-se en compte els fons 

europeus i els Plans d’Inversió Local per a sectors prioritaris per a creació 

d’ocupació. 

 

 Millora de les oficines de treball: per fer més eficient la gestió dels serveis 

públics d’ocupació i per evitar la possible privatització de la mediació 

d’ofertes i demandes d’ocupació, cal millorar el funcionament de les oficines 

del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Cal solucionar els actuals 
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problemes de col·lapse de les oficines, sobretot tenint en compte que 

acaben de ser transferides les competències de permís inicial de treball per 

a persones immigrants. Les oficines públiques han de guanyar pes com a 

mediadores al mercat de treball, per això cal que gestionin un major nombre 

d’ofertes de treball per deixar de tenir un paper residual. Cal impulsar el 

projecte de Portal de l’Ocupació creat pel SOC. 

 

 Implementar un nou model d’orientació, més personal i adaptat i que aporti 

informi tant sobre ofertes com sobre la formació disponible. 

 

 Polítiques formatives: l’objectiu final ha de ser crear ocupació que generi 

valor afegit. En aquest senti s’han implementar accions formatives que 

prioritzin l’accés a sectors econòmics generadors d’ocupació. 

 

 Oferir una formació ocupacional modular de curta durada que millori 

l’ocupabilitat de persones amb baixa qualificació a sectors generadors 

d’ocupació. 

 

 Promoure l’alfabetització digital (aportar coneixements bàsics en noves 

tecnologies) a les persones aturades amb baixa qualificació per a 

possibilitar el seu accés al mercat de treball. 

 

 Els crèdits per la formació previstos pel Departament de Treball s’haurien de 

destinar a aquelles persones que mentre s’estaven formant han perdut la 

seva ocupació per garantir que la pugui finalitzar.   

 

 

 


