
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un projecte d’Ordre per la qual es regula el 

procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials a Catalunya.

La posició de la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya davant 

de l’Acord Marc de Concertació Territorial considera prioritaris els següents punts:

● Sistema de governança entre les entitats que el territori decideixi. 

● Lideratge legítim de les administracions locals als territoris concertats sense descuidar cap 

agent rellevant i representatiu. 

● Àmbit territorial. Tenir en compte la diversitat territorial del país i els agents existents en 

cadascun. Asimetria i tridimensionalitat de la concertació territorial. Definir criteris comuns a

partir de l’experiència de la diversitat territorial. 

● Finançament. El cofinançament al desplegament de la concertació ha de ser proporcional, 

transparent i just entre totes els agents que concerten.

● Seguretat jurídica.  S’han d’establir mecanismes legals que emparin el desplegament, el 

seguiment i la justificació de les estratègies de concertació. 

● Sistemes d’informació i avaluació.  Els sistemes d'informació i avaluació han de ser 

transparents i compartits entre els agents participants i l’administració. 

● Alineament i coordinació amb altres espais de concertació de polítiques públiques al 

territori. Tenir en compte el desplegament d’altres projectes que impacten en les polítiques 

actives d’ocupació i desenvolupament local. Duplicitat de projectes.

● Elaborar un catàleg de bones pràctiques que ja funcionen en diversos punts del territori.



A més, en relació a les fases del procés de concertació s'esmenta que l'inici del procés de concertació

serà iniciada pel SOC i l'administració local;  Quins són els criteris del SOC per a seleccionar 

l'administració local que iniciarà el procés?

També s'esmenta que el procés de concertació es realitzarà amb els sindicats i organitzacions 

empresarials més representatives de Catalunya; Si en el territori a concertar no hi ha representació 

real d'una de les associacions empresarials més representatives de Catalunya, igualment s'ha de 

comptar amb elles?

És a dir, els actors han de ser els mateixos que han signat l'acord marc (PIMEC, CCOO, UGT, FOMENT 

o poden adaptar-se a les organitzacions del territori?

Relacionat amb això, si per exemple una associació empresarial del territori s'acull a una estratègia 

territorial ha de deixar d'anar per convocatòries?  Incloure només els sindicats i organitzacions 

empresarials que en els darrers anys han tingut una activitat demostrable en aquell territori .

En els territoris més atomitzats és molt difícil garantir el 30% de cofinançament ja que els municipis 

no tenen estructura de promoció econòmica. En aquests casos es podrien establir “moratòries” amb 

percentatges inferiors.

Les aportacions a sindicats i organitzacions empresarials, que s'entén que van en paral·lel a la 

concertació entre el SOC i les entitats locals, podries restar, almenys parcialment, de la necessitat de 

cofinançament.

Permetre l’opció de que concerti formalment una entitat però que els compromisos d’execució i de 

cofinançament siguin de varies entitats. 

Cal eliminar els si escau per afavorir la participació en la concertació i governança de l’estratègia 

territorial de les entitats arrelades al territori. 

Sobre sistema per a la  introducció de modificacions a les estratègies territorials. Parla de 

modificacions de programes, projectes i actuacions finançades, però com es podrà incorporar 



finançament durant la vigència de l'estratègia territorial en el cas que es necessiti per raons 

derivades de la situació socioeconòmica del territori?


