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APORTACIONS DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA A 
LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE D’ORDRE PER LA 

QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT I 
RENOVACIÓ DE LES ESTRATÈGIES TERRITORIALS A CATALUNYA. 

desembre 2022 

 

Sobre la pertinència de la iniciativa 

La iniciativa d’establir una ordre que reguli el reconeixement i renovació de 
les Estratègies Territorials a Catalunya és totalment pertinent i conseqüència 
de l’aplicació del marc vigent de les polítiques d’ocupació establerts en la Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i del Decret 48/2020 que la desplega en el marc de 
la concertació territorial. 

Es tracta d’una iniciativa urgent que ha de permetre aplicar en tot el seu 
abast, tal i com es descriu en l’apartat dels problemes que pretén solucionar, 
un canvi en el model de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya. 

 

Sobre la forma adient del desplegament reglamentari 

L’apartat d’anàlisi de solucions alternatives inclou una descripció de les 
formes adients per aquest desenvolupament que mereixen les següents 
consideracions: 

determinació del procediment de reconeixement i acreditació de les 
estratègies territorials que actuaran en un àmbit territorial diferenciat, amb 
un lideratge institucional de les administracions locals, i participació dels 
agents econòmics i socials més representatius implantats al territori i altres 
agents institucionals arrelats, 

 Considerem que el procediment a establir ha de configurar-se de manera 
permanent, de tal manera que a mida que els territoris madurin les 
Estratègies tinguin la possibilitat d’acollir-se de forma contínua.  

 L’establiment de l’àmbit territorial diferenciat ha de partir d’un proposta 
de comú acord entre el SOC i les EELL que vulguin liderar les Estratègies, 
que ha de ser avalada per tots els agents socials implicats. 

 

determinació dels requisits i condicions que han de complir les estratègies 
territorials per ser reconegudes, 

 Els requisits i continguts de les Estratègies Territorials estan definits 
abastament en els articles 12 i 14 del Decret 48/2020 i no considerem que 
l’ordre de reconeixement n’hagi d’afegir ni complementar els mateixos 
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 En tot cas, l’ordre de reconeixement hauria de concretar algun dels 
requisits i continguts formulats i aclarir equívocs que el redactat hagi 
plantejat, en particular la seva adequació a la diversitat territorial existent. 

 L’ordre de reconeixement hauria d’aclarir la participació d’entitats locals 
d’abast supralocal en les diverses estratègies del seu àmbit 

 

determinació del suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les 
estratègies territorials, 

 El suport tècnic i econòmic del SOC a les estratègies territorials ha de 
tendir a ser el màxim de flexible -adaptat a cada una de les estratègies- i 
transparent -vinculat als resultats esperats de la prestació de serveis i 
programes-. Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte que segons 
l’article 15 del Decret 48/2020 la durada mínima de les estratègies ha de 
ser de quatre anys, serà imprescindible que l’ordre de reconeixement 
estableixi com s’aplicarà la plurianualitat del suport. 

 L’ordre de reconeixement ha de recollir el fet que, en la mesura que una 
part rellevant de l’actual gestió de convocatòries realitzada pel SOC 
passarà a formar part de la responsabilitat de les Estratègies Territorials, 
aquest cost de gestió s’ha d’individualitzar separadament dels serveis i 
programes a realitzar per les estratègies i ha de formar part del suport del 
SOC a les mateixes. 

 

fomentar l’establiment de contractes programa o altres instruments jurídics 
adequats de col·laboració i cooperació i, 

 L’ordre de reconeixement ha de concretar necessàriament les eventuals 
diferents tipologies de suport jurídic que sustentaran les relacions entre el 
SOC i l’entitat responsable de l’estratègia, entenent que, en la major part 
dels casos, aquesta assumirà responsabilitats no solament davant el SOC 
sinó també davant tercers que executaran serveis i programes de 
l’estratègia. 

 Particularment per aquells casos on l’estratègia és representada per una 
personificació jurídica que no aplega als participants de l’estratègia, caldrà 
que l’ordre de reconeixement estableixi igualment la responsabilitat dels 
executors finals davant la institució responsable. 

 

determinació del seguiment, assistència tècnica i avaluació de les estratègies 
territorials aprovades per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 És menester que l’ordre estableixi com a objectiu la màxima simplificació 
del sistema de seguiment i justificació dels programes i serveis 

 Els sistemes d’avaluació de les Estratègies han de tenir una base comuna 
i transparent per a totes elles i permetre identificar oportunitats de millora 
pel que fa tant a les actuacions com a la gestió i organització. 
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Sobre les preguntes efectuades en el procés de consulta prèvia 

1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema que vol atendre la 
concertació territorial en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació? 

La identificació dels problemes i la formulació dels resultats esperats de la 
intervenció són correctes 

2. Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats 
per l’Administració de la Generalitat a l’hora de regular el procediment de 
reconeixement dels territoris? 

En la mesura que cada estratègia definirà de forma bottom/up els continguts 
de les seves actuacions i inclourà una diversitat diferent dels serveis 
ocupacionals definits a l’article 8 del decret 48/2020, caldrà que l’ordre de 
reconeixement estableixi clarament com podran les entitats participants de 
l’estratègia prestar els serveis ocupacionals d’aquells no inclosos en la 
mateixa. 

3. Hi ha efectes negatius o positius derivats de l’actual model de polítiques 
actives d’ocupació que s’estiguin produint que no s’han posat en relleu? 

El text de la consulta planteja l’objectiu de desenvolupar polítiques centrades 
en la persona, però obvia que l’actual model de convocatòries anuals de 
programes hipersegmentats impedeix a la pràctica aquesta voluntat, que la 
mera concertació no podrà superar sense canvi de model en les estratègies. 

4. S’haurien de preveure altres objectius addicionals en el procediment de 
reconeixement de les estratègies territorials a Catalunya? 

Els objectius han d’incorporar: 

-les característiques generals del suport a les estratègies per part del SOC 

-el(s) model(s) de suport jurídic-formal a la relació derivada del 
reconeixement  

5. Cal considerar altres alternatives a les proposades a tenir en compte en 
l’elaboració del procediment de reconeixement de les estratègies territorials? 

Considerem que no hi ha altres alternatives a més de les descrites. 


