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1.1. Abast i objectius del projecte 

Una de les idees centrals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de 

cara a la seva actuació en un futur pròxim és la voluntat de no 

circumscriure la seva actuació a la concessió de subvencions als agents 

locals/territorials, sinó més aviat orientar els seus recursos envers l’aportació 

de més valor afegit a través de la prestació de serveis d’assistència 

tècnica i metodològica als citats agents. 

 

En virtut d’aquest plantejament, el present projecte ha tingut com a 

objectiu aportar elements per al disseny d’un model de suport tècnic a les 

entitats prestatàries de serveis d’ocupació en l’àmbit local, com a part del 

nou tipus de relació del SOC amb el Territori. Per a aquest disseny, s’ha 

considerat de gran importància recollir els punts de vista de les 

esmentades entitats en relació a aquest nou plantejament, en la mesura 

que se’ls assigna un paper clau en la implementació de les polítiques 

d’ocupació, des d’una perspectiva d’adaptació d’aquestes a les 

característiques i necessitats específiques de cada àmbit territorial.  

 

L’objecte central del treball ha consistit, per tant, en assabentar-se de les 

necessitats i expectatives dels agents del territori en relació al nou model 

de planificació, execució i avaluació de les polítiques actives d’ocupació, 

que el Departament de Treball pretén impulsar a través del SOC. 

 

El present informe recull les conclusions obtingudes de les entrevistes 

realitzades a agents  o entitats locals/territorials que operen en l’àmbit de 

les polítiques d’ocupació a Catalunya. 

 

El nou model parteix de la base que l’actuació dels serveis públics 

d’ocupació ha d’estar guiada per la proximitat a la ciutadania i al teixit 

productiu i des del millor coneixement de les necessitats territorials en 

matèria d’ocupació. 

 

La selecció de les persones candidates a participar en la present reflexió 

ha estat efectuada pel SOC. El llistat ha inclòs una representació d’entitats 

i municipis de perfil molt divers (grandària, teixit socioeconòmic,…). S’ha 

combinat, a més, personal tècnic i polític. 

 

Les entrevistes s’han dut a terme entorn a un guió estructurat de temes 

(Veure  annex 1) que versaven sobre quatre grans eixos: 

1. Mecanismes de coordinació i avaluació en i amb el territori 

2. Catàleg de serveis d’assistència tècnica del SOC 

3. Carta de Polítiques d’Ocupació 

4. Instrumentació de les Polítiques d’Ocupació 
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El treball de camp ha estat realitzat entre els mesos de juny i juliol de 2010. 

La seva acollida ha sigut, en general, positiva: s’ha valorat com a 

iniciativa d’interès que evidenciava la preocupació per millorar i donar 

veu al territori. 

 

No obstant això, no han mancat apreciacions un xic escèptiques que 

al·ludien a l’escàs impacte d’alguna altra experiència prèvia similar, al 

retard en veure implementat el nou model de relació amb el Territori 

(“se’ns havia transmès la idea que els ajuntaments havien de jugar un 

altre paper i estar a un altre nivell, però no percebem cap canvi), a la 

manca de continuïtat o de “retorn” de les feines relacionades1 o a la 

tardança del moment de dur-ho a terme (final de la legislatura). 

 

1.2. Context general en què s’emmarca el 

projecte 

En aquest epígraf es recullen algunes valoracions i opinions de caràcter 

general que, o bé no són estrictament qüestions contingudes en el guió 

de l’entrevista, però aporten interès perquè configuren el “clima” en què 

s’insereix el treball, o bé són aspectes de pes que impregnen tots els 

apartats del guió de les entrevistes realitzades. 

 

En primer lloc, convé destacar que des del Territori es valora positivament 

la iniciativa de la present reflexió (“aplaudeixo el SOC per abordar la 

reflexió entorn a la concertació i descentralització”).  Tanmateix, en 

ocasions s’ha copsat un cert desànim davant la tardança en veure 

implementat l’anunciat nou model de relació amb el Territori (“se’ns havia 

transmès la idea que els ajuntaments havien de jugar un altre paper i estar 

a un altre nivell, però no percebem cap canvi”). 

 

Convé subratllar la plena consciència de les dificultats que comporta 

l’actual escenari de crisi per a tots els agents que es dediquen a polítiques 

d’ocupació (“tothom està molt  saturat, desbordat, tant el SOC com els 

serveis locals”). Preocupen les altes xifres d’atur i l’elevada pressió sobre els 

serveis d’ocupació (“tenim moltes més persones per atendre que ens 

exigeixen, amb urgència, solució als seus problemes” “en períodes àlgids 

d’atur arriben menys recursos del SOC”). 

 

La visió retrospectiva adoptada per algunes persones entrevistades posa 

de manifest el canvi brusc de context experimentat: s’ha passat d’una 

etapa pròspera  en què no hi havia cap mena de tensió sobre els 

recursos, a l’actual conjuntura  en què s’imposa la necessitat de 

racionalització. Aquesta necessitat de racionalització de recursos i 

                                                               
1 Elaboració del Mapa Territorial, per exemple. 



Assistencia Tècnica per al disseny d’un model de suport tècnic a les entitats prestadores de serveis per 

part del Servei d’Ocupació de Catalunya - Informe Final 

1. Introducció 

 [INFFORME_DEF]    

 

6 
 

 

actuacions emergeix, en termes generals, com a principi compartit per les 

persones entrevistades. Referent a aquest punt, s’esmenta, a tall 

d’exemple, l’absurditat del fet que proliferin vivers d’empreses o serveis 

locals d’ocupació en àmbits geogràfics on el més raonable seria, partint 

d’una anàlisi de les necessitats, compartir recursos i actuar des de la 

complementarietat (“cada municipi vol disposar dels mateixos  recursos 

que el veí”, “molts responsables municipals no veuen més enllà de l’oficina 

que tenen muntada amb el seu personal tècnic, la seva prioritat és, en 

conseqüència, cobrir les despeses de la seva infraestructura”), amb més 

motiu en un món cada vegada més globalitzat i amb una major mobilitat 

laboral. En definitiva, s’expressa l’interès de pensar en termes supralocals i 

d’aplicar criteris d’eficiència i eficàcia. 

 

Malgrat això, es reconeix que la racionalització, sempre complicada, ho 

és més en la complexa realitat institucional catalana en què s’emmarca 

l’aplicació de les polítiques actives d’ocupació (consorcis, consells 

comarcals, pactes territorials, ens locals,...). La presa de decisions es 

percep difícil i l’operativa dels canvis pretesos també. 

 

En aquest punt, tanmateix, sorgeixen també veus que alerten de la 

necessitat de vetllar per la no duplicitat de serveis entre el SOC i la xarxa 

local/territorial (especialment en serveis d’orientació). Es fa referència, 

sovint, al fet que les competències en matèria de polítiques d’ocupació 

corresponen al SOC, que és qui ha de definir, abans de tot, el model de 

gestió i establir unes regles de joc, unes directrius polítiques clares i fixar els 

límits de la concertació; ara bé, es subratlla que l’establiment del citat 

marc s’ha de fer partint de la base del reconeixement del que ja existeix i 

funciona (“de vegades des del local, ens sembla absurd crear una nova 

metodologia, tornar a començar de zero, quan molts ajuntaments portem 

anys treballant en metodologies per orientar i acompanyar, tot intentant 

fer-ho millor, mirant de renovar, actuant amb recursos propis i del SOC”). 

En aquest sentit, des del Territori es valora l’experiència acumulada a nivell 

local, el coneixement de la realitat i del teixit productiu com a valor 

intangible, el saber fer (“comptem amb personal molt capacitat, que ha 

acumulat experiència professional i coneixement”) i el propi 

reconeixement atorgat per part de la població usuària. S’afirma que el 

Departament de Treball/SOC ha d’aprofitar i integrar aquests elements en 

la xarxa pública d’ocupació de Catalunya. 

 

A més a més, s’ha posat de relleu que les polítiques actives ja no han de 

ser programes sinó serveis i que, per tant, no han de sustentar-se sobre la 

base de convocatòries de concurrència pública on es desconeix el volum 

de recursos als quals es podrà optar ni quan s’obtindran. S’advoca 

decididament per un model en què siguin els convenis o acords-marc els 

que defineixin els compromisos de les parts.  
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S’ha detectat un reconeixement prou generalitzat del gran esforç que ha 

fet l’equip directiu del SOC per avançar en matèria de planificació i per 

haver començat a contemplar, en certs casos, horitzons temporals 

d’actuació anuals superiors, o per haver posat en marxa una dinàmica de 

reunions de “preconvocatòria”, en alguns casos. Tanmateix, l’aparent 

incompliment del calendari anunciat de convocatòries previstes per a 

2010 entela aquest punt positiu i es situa en el “dèbit” del SOC. La 

publicació tardana d’algunes convocatòries és motiu de tensions i certa 

decepció respecte a la capacitat de canviar les coses. Es sosté que hi ha 

hagut molta improvisació enguany, la qual cosa ha augmentat el clima 

d’incertesa en el Territori. 

 

S’han recollit valoracions positives també en relació a l’esforç efectuat 

des del SOC/Observatori en matèria de dades estadístiques, tot i que es 

considera que  hi ha un ampli marge per seguir millorant, sobretot pel que 

fa al detall de la informació, 

 

Una altra idea que ha emergit amb freqüència és la relativa a errades en 

la cadena de transmissió de principis i criteris en l’organització del SOC 

(“el que pensen en serveis centrals no arriba als serveis territorials”); 

s’esmenta la grandària de l’organització com a un dels possibles 

problemes que expliquen les dificultats a l’hora de compartir criteris; hi ha 

qui va més enllà i apunta a la percepció de conflictes interns i la 

presència de filosofies diferents en relació al paper que han de  jugar els 

agents del territori. 

 

Per últim, una altra qüestió citada és que la capacitat de lideratge del 

SOC en el Territori ve determinada, en bona mesura, per la disponibilitat 

de recursos econòmics. S’al·ludeix a la necessitat que les polítiques 

d’ocupació s’entenguin des d’un punt de vista més ampli, amb un 

caràcter més intersectorial i vagin de la ma d’altres polítiques sectorials 

com ara la industrial, l’educativa o la social, aglutinant més recursos. 
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Context general del projecte: A tall de síntesi 

 Context difícil per a l’actuació dels serveis d’ocupació; el nou escenari evidencia la 

necessitat de pensar en termes supramunicipals  i aplicar criteris d’eficiència i eficàcia. 

 Es reclama al SOC que defineixi el model de gestió i que estableixi unes directrius i regles de 

joc clares, concretant els límits de la concertació; es demana que ho faci des de la 

premissa del coneixement dels recursos ja existents i sobre la base de l’aprofitament dels 

que funcionen bé. 

 Es reconeixen els esforços i avenços en matèria de planificació impulsats des del SOC en els 

darrers temps, a més de les millores en matèria d’informació estadística. 

 S’apunta, amb relativa freqüència, que falla la cadena de transmissió de principis i criteris 

en l’organització del SOC (dels serveis centrals  als territorials). 

 S’insisteix en la necessitat que les polítiques d’ocupació adoptin un caràcter més 

intersectorial, interrelacionant-se en major grau amb les polítiques econòmica,  industrial, 

educativa i social. 
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En aquest capítol es pretén analitzar què es pot aprendre de l’experiència 

passada, quins aspectes de les Meses Locals d’Ocupació (MLO) i dels 

Pactes Territorials són aprofitables i a quines qüestions cal prestar atenció 

especial per a aconseguir una coordinació efectiva i eficaç entre el 

Territori i el SOC. 

 

2.1. Meses Locals d’Ocupació i Pactes Territorials: 

experiències i aspectes clau a considerar 

a) Una experiència positiva amb un balanç crític 

 Tret de comptades excepcions, l’opinió majoritària és que les Meses 

Locals d’Ocupació i els Pactes Territorials no han constituït instruments 

vàlids d’articulació i vertebració de les polítiques en el territori i no han 

resultat efectius per a la planificació. S’insisteix en què han servit més 

per a donar una aparença de participació, és a dir, que han estat en 

termes generals més formals que no pas operatives i no han 

evolucionat tal com les circumstàncies ho requerien, quedant 

obsoletes.  En definitiva,  no han complit les expectatives (“els ha 

mancat actualitzar-se; no es pot estar 10 o 15 anys amb el mateix  

esquema i els mateixos instruments”). 

 Per bé que en el seu origen i en la seva filosofia se’ls reconeixen 

bondats, el funcionament efectiu d’aquests instruments ha devaluat 

el seu paper en la majoria dels casos, afirmant-se que més que servir 

d’instruments per a la concertació han estat mers instruments per al 

repartiment de recursos (“no han comptat amb un procés 

metodològic adequat, han acabat convertint-se més en un aspecte 

totalment formal per a accedir a recursos que realment en un 

element d’anàlisi i de propostes que s’adaptin a les realitats 

canviants”, “existeixen projectes però no concertació”; “sumatori de 

projectes locals no territorials”; “es concerta poc, es pacta poc, no és 

més que un repartiment de subvencions”). 

 La identificació de “Pacte Territorial” amb una convocatòria 

concreta de subvencions hauria contribuït, també, a devaluar l’abast 

dels Pactes com a instrument de concertació, limitant el seu 

contingut, fragmentant-lo, sembrant confusió i pervertint el propi 

concepte. La concertació en el territori no ha d’entendre’s com si 

tingués una naturalesa “administrativa”. 

 Pot afirmar-se que en el que sí hi ha hagut consens és en la valoració 

de l’interès i la necessitat de comptar amb àmbits de concertació on 

es validin els projectes del territori i es faci des de la imparcialitat, 

assegurant-se que es treballa pel territori, més enllà dels interessos 

particulars. 
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b) Insuficient planificació  

 Tanmateix, l’absència d’una estratègia territorial validada constitueix 

el primer gran obstacle per a poder avançar en la concertació. 

S’imposa amb força la idea que el requisit previ és que el territori 

compti amb una reflexió estratègica sobre en quina direcció vol anar 

i quines àrees pretén desenvolupar. És en aquest marc global on 

haurien d’inscriure’s les accions de formació o altres polítiques actives 

d’ocupació, mantenint la coherència amb l’esdevenir traçat per al 

territori a mitjà/llarg termini (“com vols marcar les prioritats de 

formació si no saps cap a on ha d’avançar el territori”). 

 S’entén que la valoració dels projectes dins d’un marc de planificació 

estratègica territorial global hauria de constituir la pauta regular de 

treball del SOC. Aquesta nova operativa contribuiria a què es percebi 

l’activitat del SOC com una autèntica prestació de serveis i no com 

una simple “suma de programes”. 

 Tot i que preval l’absència d’una planificació estratègica del territori, 

es constaten, també, exemples en què havent-se efectuat 

l’esmentada reflexió, les convocatòries de programes del SOC no 

s’han ajustat a les necessitats expressades pel territori. La dinàmica 

que impera és la de fer allò que es subvenciona que no sempre és el 

més adient. Per això es recalca que el SOC i el Territori han de 

treballar en un escenari de confiança, lleialtat i responsabilitat 

compartida. En aquest escenari els agents del territori reivindiquen la 

capacitat per a fer propostes coherents i elevar-les perquè siguin 

tingudes en compte. Hi ha qui va més enllà i entén que el SOC ha 

d’atorgar els recursos al Territori, donar-li un ampli marge de maniobra 

i, a posteriori, auditar la seva intervenció. 

 Una altra de les qüestions que també ha influït en el limitat abast dels 

instruments de coordinació es refereix a la manca de claredat 

respecte a aquests, que no es donessin a conèixer degudament les 

funcions ni es comuniquessin ni explicitessin els objectius (“no teníem ni 

idea de per a què servien les MLO”).  La manca d’una metodologia i 

una sistemàtica de treball també és assenyalada com a debilitat a 

corregir. 

 

c) Participació i representativitat 

 La designació (improvisada en alguna ocasió) de representants i la 

pròpia representativitat dels membres participants (es cita sovint el 

cas de les organitzacions empresarials: “les empreses com a tals no hi 

són, ens envien els seus funcionaris”) ha estat, també, esmentada 

com a aspecte negatiu que ha constret el rol dels instruments de 

concertació (“la qualitat de l’interlocutor condiciona la qualitat del 
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projecte final”). S’apunta que, sovint, participen actors institucionals 

que no han abordat una reflexió rigorosa, les prioritats dels quals en 

matèria de accions formatives o d’altres  poden anar errades. 

 Així, s’assenyala que si es vol garantir l’èxit de les futures plataformes 

de concertació, un dels factors clau a considerar és trobar  

interlocutors representatius i vàlids. S’insisteix en la necessitat que hi  

participin persones que puguin garantir una implicació, un compromís 

i un coneixement del territori (“agents socials i polítics locals de 

vegades hi són perquè els toca ser-hi però sense un convenciment  ni 

una actitud proactiva” “molts es limiten a cobrir l’expedient”). 

 Es recalca la importància de valorar els instruments de concertació; 

per fer-ho aquests han de ser espais on es prenguin decisions i, per 

consegüent, espais en què els agents clau han de voler ser-hi  

presents. S’assenyala la conveniència que siguin interlocutors amb 

capacitat de decisió els que hi participin.  Es tracta de garantir unes 

estructures legitimades on s’acumuli coneixement, capacitat i 

experiència (“fugint del que és políticament correcte”). 

 Sobre la qüestió concreta del paper dels agents socials en els àmbits 

de concertació, l’opinió compartida conclou que han de ser-hi 

presents i han de participar, donat que són una peça important. No 

manca, malgrat tot, qui esmenta que sovint anteposen els interessos 

interns de les seves organitzacions als interessos reals del territori i que, 

per tant, cal prestar especial atenció per tal d’assegurar la 

imparcialitat de les anàlisis en els àmbits de concertació. 

 Es copsen diferents opinions sobre l’abast del paper dels agents 

econòmics i socials, ja que hi ha qui defensa que han de ser un agent 

més, qui creu que el seu paper ha de diferir en funció del projecte 

concret que es tracti i qui es mostra a favor de limitar el seu 

protagonisme respecte els altres agents que aporten més recursos al 

desenvolupament dels projectes. El plantejament que s’expressa amb 

més claredat i contundència és que cal discernir dos plans: el de la 

concertació, on els agents socials participen i intervenen en clau de 

igualtat i el pla de la gestió i execució de les accions, és a dir, qui fa 

què, on han d’imperar les mateixes regles de joc per a tots els agents; 

el criteri haurà de ser que l’execució i gestió correspongui a qui 

ofereixi el millor balanç de resultats i, per tant, s’atengui al que aporta 

cadascú  al projecte (capacitat, recursos, experiència). 

 Una altra debilitat del model precedent que s’ha posat de relleu és 

que no s’ha potenciat suficientment la participació de la societat, no 

ha existit una “devolució” en termes d’explicar, difondre què s’ha fet, 

què s’ha aconseguit, què no i per què. 

 A més de la participació de l’Administració Pública i dels agents 

econòmics i socials en les plataformes de concertació, s’ha apuntat 
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l’interès d’integrar al tercer sector que, per cert, segons algunes 

experiències sembla revelar-se com el  més procliu a pensar en clau 

territorial. Encara que es reconeixen les dificultats de la seva 

instrumentació, també s’ha apuntat l’interès de permetre la presència 

d’agents individuals que tenen una visió del territori i que aporten 

valor afegit però que, actualment, no tenen possibilitat d’intervenir. 

 

d) Diversitat d’experiències: factors d’èxit i fracàs 

 Les experiències territorials de concertació han estat molt diferents 

quant a com van sorgir, la seva utilitat i recorregut. Entre les que 

reben una valoració positiva estan aquelles que, tot i haver perdut 

capacitat tractora amb el temps, en una primera etapa sí van 

marcar una fita, van aportar valor afegit, van contribuir a crear un 

clima de diàleg i van permetre  reflexionar conjuntament, planificar i 

adoptar una visió de mitjà o llarg termini (“l’experiència ha estat 

bona, ha obligat a parlar en el territori, a adoptar una visió polièdrica, 

ha estat un bon exercici”, “es van posar en comú totes les polítiques 

actives d’ocupació, es va fer un mapa de serveis a fi de no duplicar 

les accions, es va avançar en la racionalització”). I també trobem 

aquelles amb una capacitat de concertació que no es va veure  

minvada i segueixen funcionant amb èxit comptant amb projectes 

que han implicat compartir recursos i, fins i tot, en ocasions, una cessió 

d’alguns ajuntaments a favor de la globalitat del territori. 

 Centrant l’atenció en aquestes últimes, s’assenyalen els següents 

factors d’èxit: van sorgir per voluntat del propi Territori, van comptar 

amb el lideratge natural provinent d’alguna(es) entitat(s) local(s), han 

aconseguit consolidar una forma de funcionar que ningú s’atreveix a 

posar en perill, compten amb regles de joc conegudes i compartides 

per totes les parts integrants i permeten una visió més integral del 

territori. 

 En el camí que resta per recórrer per al perfeccionament del model 

de gestió descentralitzada de les polítiques actives, hi ha hagut, entre 

els agents entrevistats, qui ha suggerit que podria constituir-se en una 

bona experiència pilot2, un  bon “banc de proves” on avançar i posar 

a prova un model de gestió que integri tots els serveis de la xarxa 

pública: municipals i Oficines Territorials. 

 Les reflexions sobre els Pactes que no han funcionat giren al voltant 

dels aspectes següents: absència de capacitat executiva i de gestió, 

no es van configurar com a grup de reflexió i visió estratègica, van 

sorgir artificialment donat que es va forçar la unió per a optar a 

recursos econòmics, la qual cosa va suposar la creació d’una falsa 

                                                               
2 És el cas del Consorci-Pacte del Vallès Occidental.  
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relació gens sostenible en el temps (“els Pactes que no han prosperat 

fracassen en l’origen: es van configurar per a obtenir una  subvenció, i 

un cop finalitzada aquesta, el Pacte no perdura”. “S’uneixen només 

en virtut del que poden rebre i no en virtut del que volen fer”). 

 Pel que fa a les Meses Locals d’Ocupació se’ls atorga un paper molt 

concret i d’abast molt limitat; s’al·ludeix al seu caràcter 

excessivament fragmentat que impedeix de valorar la integritat de les 

intervencions i hi predominen les valoracions negatives  (“serveixen 

relativament poc perquè no veiem el retorn, no sabem l’impacte del 

que es debat a la Mesa”, “s’ha constituït en instrument de valoració 

tècnica d’una part dels projectes però no s’han assumit funcions 

d’anàlisi, planificació, previsió, consens”, “no s’apliquen criteris 

objectius a l’hora de valorar”, “no hi ha res salvable en elles”, “les 

persones no estan preparades per a avaluar, sovint els manca 

formació tècnica adequada”, “les meses poden ser un magnífic 

instrument sempre que hi siguin les persones que han de ser, que 

tinguin en compte l’estratègia territorial i es coordinin totes les àrees“, 

“tinc dubtes sobre la seva utilitat”, “no es compta amb prou 

informació prèvia sobre els projectes a valorar”, “no tenim informació 

de retorn sobre el que hem puntuat”, “no hi ha una feina sistemàtica, 

es limiten a reunir-se 2 o 3 cops l’any”). S’assenyala que les Meses 

Locals d’Ocupació han d’integrar-se en un nivell més macro i 

emmarcar-se en una perspectiva més estratègica. 

 

e) Requisits de cara al futur 

 L’estratègia d’implantació i desenvolupament dels instruments de 

concertació ha de tenir en compte les dificultats inherents a la cerca  

d’aliances i les diferents dinàmiques (“intangibles”) que imperen a 

cada territori (afinitats o antagonismes, municipis grans-petits, “a molts 

municipis grans els hi va bé no arribar a acords, apel·len a 

l’autonomia municipal i treuen endavant els seus projectes”…) i que 

condicionen l’èxit o fracàs de la concertació. El que funciona a un 

lloc no funciona a un altre.  La concertació no s’aconsegueix a cop 

de Decret, és un procés que exigeix temps (”la concertació ha de 

néixer des d’avall i no com una cosa imposada, forçada i 

artificialitzada”) i on ha d’imperar la flexibilitat. 

 Els objectius teòrics apuntats per a qualsevol plataforma de 

concertació (siguin Pactes, Meses,…) són: constituir-se en autèntics 

espais per a consensuar polítiques, servir d’instrument per al 

diagnòstic, la planificació estratègica a llarg termini i el seguiment i 

avaluació. Els requisits perquè siguin operatius i compleixin les seves 

funcions són que es compti amb informació i es procedeixi a anàlisis 

prèvies. 
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 Consultades les persones entrevistades sobre quins són els àmbits 

territorials òptims per a la concertació, dues han estat les respostes 

més freqüents: 1) aquells on existeixi un projecte d’actuació i uns 

objectius compartits i 2) en unitats definides pel mercat laboral, 

atorgant al SOC la responsabilitat de definir-los (“el SOC/Dpt. de 

Treball, competent en la matèria, és qui ha de vetllar per una oferta 

de polítiques i serveis en el Territori d’acord amb les necessitats del 

mercat laboral. Cal, per tant, promoure, instar a la planificació de les 

polítiques en un àmbit geogràfic que respongui al concepte de 

“conca d’ocupació”). En definitiva, s’advoca per un model de 

“geometria variable”, privilegiant el criteri d’agrupació flexible (en 

alguns casos coincidirà amb una comarca, en d’altres amb municipis 

que comparteixen una realitat homogènia,  una ciutat,…).  

 Ara bé, es subratlla, tanmateix, la necessitat d’evitar la proliferació 

d’instàncies administratives, tot insistint en què s’ha de partir d’una 

valoració del que ja existeix. Es veu difícil que es pugui treballar fora 

dels àmbits institucionals existents. Convé tenir en compte les 

referències existents. 

 També s’insisteix en què s’ha d’evitar la multiplicitat d’estructures 

aïllades de concertació en un mateix Territori que fragmenten la 

realitat i impedeixen les sinergies i l’adopció d’una visió integrada. 
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Meses Locals i Pactes Territorials: A tall de síntesi 

Instruments de concertació: experiència i interès 

 Tret d’algunes clares excepcions, les Meses Locals d’Ocupació i els Pactes Territorials no han 

servit per a articular la concertació territorial. 

 Reconeixement unànime de la necessitat, utilitat i interès d’àmbits de concertació i de 

reflexions estratègiques sobre el Territori. 

 Les estratègies per a implantar i desenvolupar les estructures de concertació han de 

adequar-se a cada àmbit. La concertació no s’aconsegueix “a cop de Decret”. 

 La identificació del Pacte Territorial amb una convocatòria concreta de subvenció ha 

devaluat el seu abast i contingut, dificultant la seva promoció. 

Qüestions clau  a considerar a fi que les plataformes de concertació funcionin 

 Necessitat d’una planificació estratègica territorial a mitjà/llarg termini i un acord polític  

marc 

 Àmbits en què conflueixin capacitat executiva i visió estratègica de territori 

 Comunicació clara d’objectius 

 Cerca de l’adequació del perfil de les persones representants (coneixement i implicació en 

el territori, compromís, capacitat de prendre decisions, no mers representants 

institucionals,…) 

 Definició clara de les funcions dels/de les representants (a què es va) 

 Regles de joc predefinides i formalment explicitades 

 Metodologia compartida i clara que permeti anticipar els problemes i actuar quan toca. 

Àmbits òptims de concertació 

 La flexibilitat ha de constituir el criteri “estrella” a l’hora d’impulsar models de concertació 

(territoris amb velocitats distintes, agrupacions municipals específiques vinculades a 

projectes territorials, …) S’al·ludeix, tanmateix, a que cal atendre al fet que existeixi Projecte 

i que es tingui en compte les estructures existents. 

Esferes de treball 

 Crear un clima favorable a la concertació mitjançant iniciatives pedagògiques,  formatives i 

de foment de la cultura de la cooperació. El SOC pot jugar un paper clau en aquest sentit. 

 Preveure i potenciar la participació de la societat, incorporant una dinàmica de 

“devolució” en termes d’explicar, difondre què s’ha fet, què s’ha assolit, què no i per què. 
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2.2. El rol del SOC 

 Les opinions recollides majoritàriament atorguen al SOC un rol de 

dinamitzador, mobilitzador de les plataformes de concertació i suport  

de la planificació en el Territori (“el SOC ha de fer que la gent es parli, 

propiciar les trobades”, “ha de potenciar que apareguin àmbits de 

concertació en els territoris”, “ha de marcar el ritme de la concertació 

en el territori”). No obstant això, s’argumenta que fins a dia d’avui  no 

ha realitzat aquesta funció ni prestat cap suport.  

 S’apunta que si el SOC creu realment en un model de cooperació, ha 

d’aproximar-se al Territori, no d’una manera purament formal, sinó 

adoptant compromisos i assumint tasques, mantenint una visibilitat en 

el Territori i una feina de relació continuada amb els seus agents clau. 

Els instruments de concertació han de servir per a apropar  la realitat i 

les potencialitats dels Territoris a una Administració que no tingui  

caràcter local. 

 S’insisteix en què el SOC no ha de tenir un mer paper administrativista 

(“no actuar només en base i en el marc de les convocatòries 

d’ajudes i subvencions”, “no limitar-se a transmetre que determinada 

sol·licitud d’ajuda té un defecte de forma”; “tal com està muntat 

serveix més a la justificació burocràtica que a conèixer i saber 

realment què s’està fent en el Territori”) sinó que cal assumir un rol 

proactiu, complint, això sí, amb la premissa indiscutible de conèixer bé 

el territori (“els representants del SOC en el Territori no coneixen els 

recursos existents”, “el SOC ha de ser-hi  present en el diagnòstic i la 

detecció de necessitats, cal que participi activament aportant una 

visió global i estratègica”, “el SOC ha d’assegurar que l’oferta 

s’adequa a les necessitats  evitant, per exemple, la sobredotació de 

cursos formatius en determinades activitats (per exemple, 

perruqueria)”, “el SOC ha d’intervenir en la validació dels sectors 

d’intervenció prioritària i ha de decidir en el cas de projectes 

concurrents”). 

 Es recalca també la importància que el SOC sigui conscient de les 

diferents realitats de Catalunya. S’adverteix que cal valorar els 

problemes, no només en termes quantitatius sinó també qualitatius. El 

risc de veure-ho tot en forma de “grans xifres absolutes” penalitza  

àmbits petits (“cal pensar en micro”, “s’ha d’atendre a la polaritat 

d’alguns municipis”). 

 Es suggereix la importància de passar de les convocatòries als 

contractes-programa o convenis com a fórmula que promogui un 

canvi  de relació entre el Territori i el SOC, tot definint un programa 

operatiu per a un període plurianual amb uns indicadors de 

seguiment i uns recursos establerts. L’adopció d’un model que doti 

de més estabilitat i major seguretat redundaria en benefici tant de la 
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ciutadania com del personal treballador  implicat en la gestió de les 

polítiques d’ocupació. Els contractes-programa o convenis 

permetrien, a més, garantir un millor ajust a les necessitats del territori 

(“en la dinàmica actual em veig obligat a demanar ajuda per a 7 

cursos per tal d’assegurar-me que com a mínim m’aprovin  3, però els 

aprovats  poden ser, precisament, els no prioritaris”). 

 Quant a la qüestió de qui ha d’exercir el lideratge  en la concertació, 

les opinions expressades van des de qui advoca perquè sigui el SOC 

qui assumeixi aquest paper, amb matisos de diferent tipus (“ha de 

liderar des de la neutralitat i des de la transparència”,”el SOC ha de 

posar els instruments i establir unes línees generals però deixant un 

ampli marge de maniobra al territori, entenent que les necessitats són 

distintes”) fins a qui creu que ha de ser algú del Territori qui prengui la 

iniciativa i lideri la concertació (“treballant per a tot el Territori i no 

només per als Ajuntaments del seu mateix color polític”), apuntant 

que el SOC ha de prioritzar el donar servei allà on no existeix i vetllar 

per un equilibri a tota Catalunya. 

 Es subratlla també la necessitat de treballar a favor de la creació d’un 

clima favorable a la concertació mitjançant iniciatives 

pedagògiques, formatives i de foment de la cultura de la cooperació. 

S’entén que el SOC pot assumir aquesta tasca i valorar un discurs en 

què es ressaltin els beneficis de treballar conjuntament i compartir 

recursos. Aquest aspecte es considera molt rellevant donat que, com 

s’afirma, impera la lògica de “el que és meu, m’ho faig jo”. Hi ha 

també qui planteja la conveniència que hi hagi en el si del SOC 

alguna persona especialitzada en Pactes, que conegui la 

idiosincràsia dels Territoris i que, sense caure en generalitats, reforci i 

validi els Pactes.  

 Anant més enllà, es posa de relleu l’enorme interès per al Territori de 

comptar amb una figura de referència dins del SOC, implicada, 

coneixedora del Territori, que adopti un paper proactiu i contribueixi a 

crear i afavorir trobades entre agents i estableixi una dinàmica de 

treball en el Territori. Aquest referent únic (i no per programa) ha de 

participar al llarg de tot el projecte territorial des del seu disseny i 

planificació.  
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El Rol del SOC: A tall de síntesi 

 Consens en la necessitat que el SOC conegui de primera mà el Territori i adopti 

compromisos i tasques, mantenint una visibilitat en el Territori i una feina de relació 

continuada amb els seus agents clau. 

 Consens en la idea que el SOC ha de superar el seu paper “administrativista”  i jugar un rol 

dinamitzador, mobilitzador de les plataformes de concertació i suport de la planificació en 

el Territori, que aporti la seva visió estratègica i imprimeixi coherència i transparència a les 

accions. 

 El SOC, com a agent “neutral” en el Territori i que compta amb recursos, pot jugar un paper 

essencial forçant a articular un mode operatiu en el Territori que garanteixi un ús molt més 

eficient dels recursos. 

 Les opinions apareixen dividides al voltant de la qüestió de a qui correspon el lideratge i la 

iniciativa de concertació en el Territori: hi ha qui creu que és el SOC el que ha d’assumir 

aquest paper i qui atorga aquesta funció al propi Territori. 

 Consens en l’interès de comptar amb una persona de referència del SOC en el Territori que 

assumeixi un paper proactiu i compromès amb el Territori, que participi des de la fase de 

disseny i planificació de les estratègies i afavoreixi les trobades i el treball compartit dels 

agents que operen en el Territori. 

 Es subratlla la importància de passar de les convocatòries als contractes-programa o 

convenis com a fórmula que promogui un canvi  de relació entre el Territori i el SOC i es 

defineixi un programa operatiu per a un període plurianual amb uns indicadors de 

seguiment i uns recursos establerts. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Catàleg de serveis 

d’assistència tècnica del SOC 
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 Les qüestions tractades en aquest apartat versen sobre la percepció de 

dificultats en el món local a l’hora de planificar, gestionar i avaluar les 

polítiques d’ocupació, sobre les necessitats d’assistència tècnica que 

podrien ser ateses des del SOC i entorn dels criteris a aplicar a l’hora 

d’intervenir en el Territori prestant aquest tipus de servei. 

 

3.1. Dinàmiques de planificació de polítiques 

d’ocupació en l’àmbit local/territorial i 

percepció de necessitats d’assistència 

tècnica 

 En abordar la qüestió de la planificació de les polítiques d’ocupació 

en el Territori, encara que amb clares excepcions en certs àmbits,  la 

resposta dominant és que existeixen greus deficiències de 

planificació.  

 En gran mesura s’atribueix aquest problema a la pròpia dinàmica de 

les convocatòries d’ajudes (tot i que alguna en concret n’hagi  

propiciat la planificació3). En efecte, els terminis excessivament curts, 

els continguts excessivament rígids i la pròpia incertesa sobre el 

calendari de les convocatòries han estat impedint la promoció d’una 

cultura de planificació i avaluació (“es funciona a cop de Butlletí”, 

“no hi ha temps per treballar bé, acabem fent el retalla-enganxa”, 

“els terminis curts han creat una atmosfera d’ansietat i de treball  poc 

polit”, “no hi havia temps per a la reflexió i la selecció de les accions 

òptimes”, “absència de reflexió sobre els problemes més apressants a 

causa de la immersió en una espiral de sol·licituds i justificacions que 

esgota qualsevol espai per a planificar i consumeix ingents recursos 

tècnics i administratius”,”es funciona de forma bastant intuïtiva”,”és 

difícil planificar perquè no saps quan trauran la convocatòria”). 

 Molts dels problemes de gestió també apareixen vinculats a les 

condicions de les convocatòries: s’aproven amb retard exigint  

executar la despesa en períodes absurdament curts (“sovint  queda 

un trimestre per gastar el que hauria d’haver-se gastat al llarg de 

l’any”); forcen a la interrupció d’accions que, per definició, haurien 

de ser contínues en el temps, etc. (“hi ha persones aturades de 

primera i de segona, segons el període en què acudeixen als serveis 

d’ocupació, ja que algunes es troben amb una oferta molt àmplia i 

d’altres amb una oferta gairebé  nul·la i no hi ha més remei que dir-los 

que tornin en 3 mesos). 

 Es reclama amb vehemència l’adopció d’un enfocament plurianual 

(treballar com a mínim amb un escenari de dos anys), fer coincidir 

                                                               
3 Citen, per exemple, AODLs, Projectes Innovadors,… 
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totes les convocatòries en un mateix calendari per poder conèixer 

l’activitat prevista per a tot l’any. Anant més enllà, s’insta a la 

superació de les convocatòries com a instrument de relació SOC-

Territori.  

 Ara bé, l’òrbita que reclama més atenció i que concita  més crítiques 

quant a les autolimitacions percebudes és la de l’avaluació (“no 

s’arriba a la fase d’avaluació”, “l’àrea de l’avaluació està 

infinitament menys desenvolupada que la de la planificació”, “poca 

avaluació i només per a cobrir l’expedient”, “l’exercici d’avaluació 

hauria d’estar escrit amb caràcter previ al desenvolupament de les 

actuacions”). Es reconeix com a assignatura pendent a nivell general 

(a Catalunya i en el conjunt de polítiques) i es recalca la necessitat 

d’avançar cap a una avaluació d’impactes i envers una 

comparabilitat de resultats. S’incideix també en la necessitat que 

existeixi un feedback de resultats. Tanmateix, no manca qui ressalta 

les línees d’ajudes del SOC per a adquirir coneixements, fer-se amb 

eines valuoses i/o possibilitar la col·laboració pública i privada per a la 

planificació. 

 Pel que fa al coneixement de les necessitats del mercat local per part 

dels agents del territori, les respostes al·ludeixen, en general, a un bon 

coneixement i a una bona aproximació, encara que en alguns casos 

aquesta es qualifica d’intuïtiva, no contrastada i principalment no 

sistematitzada. Molts agents subratllen, també, els problemes que 

troben a l’hora de comptar amb informació actualitzada.  No 

manca, tampoc, qui afirma que se saben fer diagnòstics i matrius 

DAFO però que no se sap interpretar les dades i treure conclusions. 

 Per suposat, les situacions són heterogènies i hi ha qui compta amb 

dinàmiques consolidades d’elaboració de diagnòstics i plans 

estratègics (encara que hi ha qui esmenta també en aquest punt la 

freqüent manca de correspondència entre l’aprovat en la 

convocatòria i el diagnòstic/pla territorial). 

 Una esfera en què es reconeixen carències és la de la prospecció 

d’empreses. És una qüestió que s’aborda sense sistemàtica, sense pla 

de treball, que necessita un clar reforç. Primerament s’exigeix una 

clarificació o acord sobre qui assumeix aquesta funció. (“actualment 

els serveis locals no ho estan fent perquè estan desbordats”). 

S’afegeix que caldria millorar les eines per detectar las necessitats de 

les empreses ja que, sovint, no estan adaptades ni tan sols en el 

llenguatge  (“la majoria són pimes o micropimes i, de vegades, no 

saben formular la seva necessitat en termes de competències”).  

 També es posa de relleu la importància de conèixer les grans 

estratègies territorials (per exemple, aposta pels cotxes elèctrics, 

ampliació de la Terminal,..) i incorporar les diferents visions en els 

Pactes Territorials (urbanisme, habitatge, joventut, serveis socials).  
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 La valoració de l’interès d’un Catàleg de Serveis d’Assistència tècnica 

del SOC és positiva. S’insisteix, en canvi, en què cal vetllar per la seva 

adequació a les diferents necessitats del Territori. El Catàleg ha 

d’estar orientat a aquells que més ho necessiten (“àmbits que no 

tenen capacitat per a abordar diagnòstics ni avaluacions”).  

 No manca tampoc qui fa una crida sobre els riscos de duplicitat 

respecte a les iniciatives que, en relació a la prestació d’assistència 

tècnica, han estat ja promogudes per la Diputació de Barcelona (“el 

SOC està mirant d’abordar qüestions que ja estan resoltes en lloc de 

centrar-se en la definició del model de gestió”). 

 Entre els diferents serveis que pot prestar el SOC, els considerats 

prioritaris o que més es valorarien des del Territori, figuren: 1) 

l’assessorament en les esferes de planificació però, sobretot, 

d’avaluació, 2) suport en matèria de prospectiva, en termes 

d’escenaris de futur i tendències del mercat laboral, àmbit en el que 

es considera que hi ha un llarg camí per recórrer i 3) foment de 

l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques i experiències entre els 

agents que intervenen en l’àmbit de l’ocupació (organització de 

jornades, networking,…).  

 Quant a les fases del cicle del projecte en què es reclamaria un major 

assessorament tècnic, les respostes han estat dissemblants, 

predominant els qui afirmen que hauria de produir-se en totes les 

fases. 

 La formació, des del SOC, de les persones que gestionen les polítiques 

d’ocupació en l’àmbit local també es valora positivament, ja que 

s’entén que és convenient assegurar que a nivell de territori hi hagi un 

nivell de qualificació mínima. Ara bé, es subratllen les enormes 

diferències que pot haver-hi en les necessitats. El tipus de servei i la 

trajectòria i maduresa d’aquest condicionen en gran mesura 

aquestes necessitats.    

 En aquest sentit, hi ha qui pensa que tot el que es relaciona amb la 

gestió per objectius i amb la planificació estratègica ja està cobert, 

qui reclama formació precisament en aquests àmbits, qui demana 

ajuda fins i tot per a “entendre” les convocatòries (“estan tan 

encotillats que generen molts dubtes”, “no hi ha metodologia clara 

de procediment”), etc. Referent a això, es posa de manifest 

l’agreujant de l’elevada rotació del personal en els serveis 

d’ocupació. 

 Quant a si l’òrbita política dels Territoris ha de ser la destinatària 

d’assistència tècnica del SOC, les opinions al·ludeixen a les diferents 

necessitats segons la trajectòria, la maduresa política dels 

representants, etc. Però, en termes generals, es defèn la 

conveniència que els càrrecs públics siguin objecte de programes de 
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formació que els familiaritzi amb determinats conceptes implícits en la 

planificació estratègica i en les polítiques actives d’ocupació. 

S’apunta que és al començament de la legislatura quan resulten 

particularment interessants les propostes de qualificació i valorització 

de les àrees de desenvolupament local, promoció econòmica i 

polítiques d’ocupació. S’afirma que tot i que la Diputació de 

Barcelona treballa també en aquest camp, no es pot considerar una 

àrea del tot coberta. 

 

3.2. Procediment de satisfacció de les necessitats 

d’assistència tècnica des del SOC 

 Totes les persones consultades opinen que disposar d’un diagnòstic 

local o territorial ha de ser un requisit necessari per a plantejar 

qualsevol intervenció en l’àrea de l’ocupació i per a poder optar als 

recursos públics i a l’assistència tècnica del SOC.  El fet de comptar 

amb un diagnòstic evita la improvisació. Ara bé, en alguns casos s’ha 

matisat aquest aspecte al·ludint a què, en un model de cooperació 

(“si som socis”), la pròpia elaboració del diagnòstic hauria de ser 

compartida de tal manera que el SOC no hauria de ser un mer 

supervisor pel que fa l’àmbit local/territorial; per tant, no tindria  sentit 

plantejar-ho com una exigència d’una de les parts (SOC) envers 

l’altra (Territori).  

 Des de l’òptica del model de cooperació es defèn que el diagnòstic 

(territorial) hauria de ser compartit, la implementació i gestió de 

programes i projectes correspondria al Territori, encara que amb el 

seguiment del SOC i, per últim, l’avaluació hauria de ser portada a 

terme pel SOC o per algú extern al Territori, tot i que aquest podria (o 

per alguns agents, hauria de) participar. 

 Pel que fa a la necessitat d’elaborar un pla local/territorial, s’insisteix 

en què aquest  no s’ha de cenyir només a l’esfera de l’ocupació  sinó 

que ha d’incloure un plantejament més ampli. Es defèn que el fet de 

comptar amb un pla obliga a la reflexió i que en altres àrees de la 

Generalitat on ja s’exigeix (Serveis Socials, Joventut,..), s’ha avançat 

força. 

 Hi ha qui afirma que els continguts mínims d’aquests marcs de reflexió 

haurien de ser definits des de l’entesa de les parts, qui creu que és 

tasca del SOC concretar-ho i qui  precisa que, com a mínim, hauria 

de comptar-se com a punt de partida amb una descripció de la 

conjuntura i una certa visió de futur (“què vol ser de gran el Territori”). 

 Cal proveir d’estratègies diferenciades d’intervenció i 

acompanyament tècnic en funció de les característiques del territori. 

El suport necessari difereix segons quin sigui el punt de partida, la 
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trajectòria traçada, les estructures i serveis amb què es compta, la 

capacitat desenvolupada, en definitiva, el grau de maduresa assolit 

en la gestió de les polítiques. 

 Ara bé, tot i que calen estratègies de prestació de serveis 

d’assistència tècnica adaptades als diferents territoris, es considera 

que els protocols de planificació sí han de tendir a una 

homogeneïtzació mínima. En aquest sentit s’entén com a factor 

positiu que el SOC defineixi quins  són els àmbits o preguntes crítiques 

a les quals tot Territori haurà de respondre a l’hora d’efectuar un 

diagnòstic o un Pla. 

 A l’hora d’atorgar des del SOC el servei d’assistència tècnica es 

considera, predominantment, que els àmbits territorials de petites 

dimensions, sense recursos per a la planificació i l’avaluació, són els 

que han de ser atesos prioritàriament des de l’esfera d’assistència 

tècnica del SOC (“ha d’assegurar una homogeneïtat d’atenció a 

tota Catalunya”). Però també emergeixen amb força  els criteris que 

apunten, per començar, a prestar ajuda tècnica als àmbits on la crisi 

ha tingut efectes més severs o prioritzar l’ajuda a “qui ha fet els 

deures”, és a dir, a qui ha planificat i ha avançat en experiència, 

desenvolupant una bona capacitat de gestió”. S’han recavat, a més, 

respostes que consideren que  la prestació d’assistència tècnica per 

part del SOC al Territori hauria d’estar condicionada a què existeixi 

compromís polític, capacitat de lideratge i un problema significatiu.  

 

3.3. Punts febles vs. Punts forts/oportunitats del 

suport tècnic del SOC 

En la valoració realitzada des del Territori respecte a la realitat actual en 

matèria de prestació de serveis per part del SOC a les entitats locals 

actives en matèria d’ocupació, s’han destacat els següents punts febles: 

 Inexistència d’un catàleg de serveis del SOC com a tal (“no hi ha 

pautes d’accés a un servei del SOC, no està ben descrit”).  

 Absència d’un marc general de polítiques i d’un model de gestió. 

 Absència d’avaluació d’impactes  per part del SOC. 

 Dispersió d’agents interlocutors (cadascú porta un programa). 

 Relació molt pobre entre el SOC i el Territori, excessivament 

burocratitzada i discontínua (només en el moment de sol·licitud i de 

justificació). Preval el procediment sobre els resultats. 

 Insuficients recursos del SOC orientats a assessorar al Territori (“el nivell 

tècnic reclama més informació i més assistència”, “l’assistència 

tècnica del SOC es limita a la convocatòria”) i excessius recursos 
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dedicats al control i validació de documents justificatius. Les oficines 

territorials no han tingut la funció d’ajudar al territori (“s’han convertit 

en mers gestors dels tràmits administratius”). 

 Malgrat que hi ha àmbits en què es destaca com a punt positiu la 

col·laboració amb les oficines de treball i la bona voluntat del 

personal tècnic, ha predominat l’opinió relativa a la rigidesa del 

personal, la seva mentalitat funcionarial (“s’amaguen sota la frase 

“envia-ho a Barcelona”, “són mers tramitadors”, “exerceixen només 

un control administratiu”), la lentitud de les respostes i, en general, la 

insuficient agilitat en la gestió. 

 Incertesa, manca de transparència i de homogeneïtat en els criteris 

aplicats pel SOC. Les respostes del SOC no són vinculants, no es 

donen per escrit i sovint s’apliquen diferents criteris segons qui sigui la 

persona interlocutora. Poca coordinació entre serveis centrals i 

territorials; les consignes no arriben al Territori. En algun cas s’al·ludeix 

a la dimensió del SOC com a element explicatiu. 

 Escàs coneixement dels recursos existents en el Territori per part de les 

oficines territorials, canvis constants en el si del SOC i contradiccions 

internes (“no sé si trucar a aquest o a aquell”). 

 No es comparteixen bases de dades entre el SOC i els serveis locals 

de manera que la informació, sobre la persona objecte d’atenció, 

recollida per les oficines de treball ha de tornar-se a sol·licitar als 

serveis locals (“les oficines més que orientar deriven; hem de tornar a 

començar preguntant-los el nom i l’edat i se’ls acaba entrevistant 

quatre vegades pel mateix assumpte…”). 

 La base de dades de persones inscrites demandants de feina que 

tenen les Oficines de Treball estan obsoletes, per la qual cosa la 

selecció de persones per perfils resulta, sovint, inadequada. 

 Reiterades errades de gestió, sobretot, en l’àmbit dels aplicatius i 

plataformes informàtiques (no validades o operatives) (“no hi ha mai 

una convocatòria en què no sorgeixin problemes”). Aquests 

problemes de compliment de compromisos bàsics posen en dubte la 

capacitat del SOC de prestar una adequada assistència tècnica. 

 Manca  de previsió sobre dades rellevants per a una fase posterior de 

justificació de les accions subvencionades (“la rigidesa “a posteriori” 

no et deixa reaccionar”).  

 Incompliment del calendari anunciat de convocatòries planificades. 

Incapacitat d’aprovar els programes a temps. Manca de previsibilitat 

del sistema. 

 Suport nul del SOC als Pactes Territorials. 
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Malgrat tot l’anterior, els interlocutors entrevistats han identificat també 

una sèrie de punts forts i oportunitats en l’activitat del SOC envers el 

territori: 

 El SOC té  la visió general de les polítiques d’ocupació, del Territori, del 

que està passant a nivell de Catalunya i de les tendències generals. 

 Existència de persones amb àmplia experiència, capacitat tècnica, 

coneixement extens de la matèria i una bona implicació.    

 Bones pràctiques en l’àrea de Desenvolupament Local. Existència de 

“Treballs als Barris” com a experiència de bona pràctica que aporta 

una bona guia tècnica, preveu instruments adequats de seguiment i 

de coordinació i compta amb cartera de Serveis contrastada. 

 Iniciativa i voluntat de canvi del SOC per a millorar. 

 Inici d’experiències de plurianualitat i de reunions de preparació de 

convocatòries amb el Territori. 

 Esforç important per realitzar ajustos a la realitat canviant del mercat 

laboral.  

 Millora significativa de la informació subministrada des del SOC i 

disponibilitat de bones eines. 

 Inici de la senda de convocatòries dirigides només a entitats locals, 

evitant-se així la concurrència competitiva. 

 Fàcil accessibilitat al personal de Serveis Centrals del SOC. 

 Visió del SOC  que transcendeix l’àmbit local. 
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Catàleg de serveis d’assistència tècnica del SOC: A tall de síntesi 

 Les convocatòries d’ajudes lluny de propiciar la planificació i avaluació, les han impedit en 

generar una dinàmica on la vessant administrativa (terminis, sol·licituds, justificació) copa 

tota l’atenció i els esforços. La inadequació del ritme i del calendari i els criteris 

excessivament rígids en són els principals problemes. 

 Es reclama l’adopció d’un enfocament plurianual i la superació de les convocatòries com a 

instrument de relació SOC-Territori. 

 Unanimitat a l’hora de qualificar  com a convenient i necessari comptar amb un diagnòstic 

i un pla territorial com a punt de partida de les accions concertades.  

 L’avaluació és l’àrea on les necessitats de suport tècnic són més urgents. També en 

planificació, sobretot, en àrees amb escassos recursos i poca maduresa en la gestió de 

polítiques d’ocupació. 

 L’existència d’un Catàleg de serveis d’assistència tècnica és valorat positivament però 

s’insisteix en la necessitat que estigui adaptat a les diferents realitats territorials (necessitats,  

trajectòria,  capacitats i  recursos disponibles,…). 

 La millora dels fluxos d’informació i la coordinació entre el Territori i les Oficines Territorials és 

una de les assignatures pendents més evidents. Es pot començar per compartir bases de 

dades. 

 Necessitat de millorar la comunicació de criteris entre serveis centrals i oficines territorials del 

SOC i la seva difusió/translació, transparent i homogènia, al Territori. 

 Els serveis de prestació d’assistència tècnica del SOC al Territori que més es valorarien serien: 

1) suport per a la planificació però, sobretot, l’avaluació d’impactes, 2)  informació sobre 

escenaris de futur i tendències del mercat laboral, és a dir, el coneixement i visió macro i 3) 

el foment de l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques i experiències entre els agents que 

intervenen en l’àmbit de l’ocupació.  

 També es reconeixen deficiències en relació a la prospecció d’empreses, on no existeix una 

sistemàtica de treball i on les eines no estan adaptades a la realitat de l’empresari/a. 

 Treballs als barris es revela i reconeix com a  bon model i referència en matèria de gestió, 

coordinació d’agents i desenvolupament d’una cartera de serveis contrastada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Carta de polítiques 
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 En relació a la carta de polítiques d’ocupació s’insisteix en la 

conveniència que el SOC clarifiqui el model d’intervenció, analitzi 

realment fins on pot arribar, vegi com ha de complimentar els seus 

serveis, sobretot pel que fa a la intermediació i l’acompanyament, i 

procedeixi després al disseny de la cartera de polítiques.  

 Quant als programes existents, el gruix de les opinions recavades 

sobre si són adequats a les necessitats han estat positives. Es suggereix 

que és important donar-los continuïtat i, potser, simplificar-los. 

 Es registren, malgrat tot, abundants respostes que esmenten la lentitud 

de l’adaptació dels programes a la realitat, donat els llargs terminis 

que imperen a l’administració, i perquè alguns programes provenen 

d’esquemes anteriors i resulta complex canviar el marc regulador (“les 

empreses necessiten, per exemple, informàtics coloristes però per 

quan el Sistema està en condicions d’oferir el tipus de recurs que 

demana, la necessitat ja ha canviat o ha estat resolta”). 

 Tot i que l’abast i el contingut dels programes no suscita especials 

comentaris, la seva gestió sí que rep crítiques clares, focalitzades en 

l’absència de plurianualitat, manca de flexibilitat i absència d’anàlisi i 

avaluació de l’impacte de les mesures adoptades. 

 En relació als criteris de selecció, s’afirma que en temps de crisi és 

comprensible haver de prioritzar però que no s’entén que certs 

col·lectius quedin, d’entrada, exclosos com a objecte d’atenció (“a 

alguns col·lectius de persones aturades se’ls exclou doblement tot 

negant-los  el dret a la formació”). 

 La manca de flexibilitat en els programes queda il·lustrada de manera 

particular en els requisits impostos en la formació  (“s’imposen 

condicions molt restrictives quant al nombre de persones/aula, hores 

lectives o sectors prioritaris que moltes  vegades no tenen relació amb 

la realitat de la demanda o del teixit econòmic d’alguns territoris”). 

  Es considera correcte que s’estableixin i determinin quins seran els 

sectors econòmics de futur (per exemple, energia, NTIC, medi 

ambient) però s’entén com a necessari preveure programes de 

transició (“avui no tenim persones adequades en els esmentats 

sectors”),  

 També s’ha reconegut la tendència a perpetuar accions i 

experiències formatives, a acabar fent el més fàcil, el que exigia 

menys inversió i instal·lacions. 

 Plantejada la qüestió relativa a si hi ha esferes que queden sense 

cobrir o línees d’actuació que no encaixen en els programes existents, 

la majoria de les persones consultades responen negativament però 

hi ha qui subratlla la importància d’atendre a àmbits geogràfics que 

presenten dificultats quant a la massa crítica exigida per a optar a un 

programa (“com més ens allunyem de Barcelona major és la sensació 

que els programes es fan des d’una visió de macrozones”). 
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 Hi ha, tanmateix, un alt consens en reclamar una major interrelació 

dels programes (“cal traçar itineraris que permetin saltar d’un 

programa a un altre”, “convé que hi hagi una seqüència lògica, és 

il·lògic que surti abans la formació que l’orientació”). Un exemple de 

bona pràctica, que constitueix una excepció i que  ha estat esmentat 

amb freqüència, és el de Treball als Barris (combina actuacions 

d’inserció, d’empresa,….).  

 En definitiva, teòricament els programes donen cabuda a les 

iniciatives requerides però el que ha de millorar-se és la gestió, la 

coordinació i la interrelació de programes... 

 A més de la millorable interrelació de les polítiques d’ocupació 

s’al·ludeix també a la manca de transversalitat dels programes amb 

altres polítiques com l’educativa, d’ immigració, social, urbanística i, 

sobretot, de promoció econòmica.  

 Entre els col·lectius que reclamen una major atenció es troben els 

vinculats al fracàs escolar (que exigeix una major coordinació entre 

les àrees de treball i educació), els joves sense qualificar i persones 

aturades que configuren l’atur estructural i que reclamen molt  

d’acompanyament i itineraris molt adaptats. També hi apareix 

destacat el col·lectiu de persones immigrants, la correcta atenció 

dels quals requereix més coordinació amb els serveis socials. Les 

persones de més de 50 anys són, a més, citades com a grup que 

necessita eines adaptades. 

 Es recalca l’elevat pes de persones amb poca probabilitat de trobar  

una feina entre les inscrites en les llistes d’atur i en el risc que això 

representa des del punt de vista de la cohesió social. Es subratlla la 

importància del paper de les  polítiques d’ocupació en la prevenció 

dels conflictes socials. 

 Un tema que ha resultat recurrent és la importància atorgada a 

l’esfera de la formació/qualificació (“és l’única via de sortida de la 

crisi”).  

 S’ha ressaltat també la necessitat de aprofundir en l’àmbit de les 

accions emprenedores i de les ajudes i suport a les empreses  

(I+D+Formació Contínua) i es demanen majors esforços des del punt 

de vista d’assegurar noves capacitats per als nous llocs de treball  

(perfils emergents).  
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 S’ha detectat, amb freqüència, una preocupació sobre els canvis 

previstos en aquesta àrea i sobre les novetats vinculades al nou 

Sistema Nacional de Qualificacions i Certificats de Professionalitat 

(“les hores de formació servien per a adquirir un perfil competencial i 

ara només pots fer un únic curs a un centre d’una especialitat”). 

S’assenyala la necessitat d’ordenar millor i clarificar el paper de les 

entitats privades. Els criteris es perceben com a rígids. Manca una 

major coordinació entre els Departaments d’Educació i Treball en 

qüestió d’acreditacions. 

 

 

Carta de polítiques d’ocupació: A tall de síntesi 

 En termes generals, els programes existents es consideren adequats a les necessitats.   

 Tot i que es reconeixen els esforços que s’estan realitzant, es reclama una major agilitat a 

l’hora d’ajustar els programes a la realitat canviant del mercat laboral. 

 Més que l’abast i el contingut dels programes, és la gestió dels mateixos el que suscita les 

majors crítiques; concretament, l’absència de plurianualitat, la manca d’agilitat i de 

flexibilitat dels programes i l’absència d’anàlisi i avaluació de l’impacte de les mesures 

adoptades. 

 S’apel·la a la superació de l’excessiva compartimentació dels programes, exigint-se una 

major interrelació (cal permetre traçar itineraris que els combinin de manera adaptada) i 

una major coherència i coordinació, sobretot, entre l’àrea d’educació i treball.  

 Els col·lectius que reclamen una major atenció són: els vinculats al fracàs escolar, els joves  

sense qualificar, el col·lectiu de persones immigrants i les persones de més de 50 anys.  

 La Formació, l’Orientació i les Accions Emprenedores  són les òrbites identificades com a les 

que reclamaran  més atenció i esforços de cara al futur. 

 Els canvis que tenen a veure amb l’esfera de la formació susciten grans preocupacions. Es 

subratlla la importància d’avançar en la coordinació entre l’àrea de l’ocupació i l’àrea de 

l’educació. 
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 A la pregunta relativa a si la distribució de recursos del SOC és 

millorable, la resposta dominant és que l’accent s’ha de posar, 

sobretot, en “com” es distribueixen i no tant en “quant”. Tot i que sí 

s’han recavat respostes que han incidit en la manca de 

correspondència entre les necessitats i els recursos, també hi ha hagut 

qui considera que no té queixa sobre el volum de recursos rebuts. 

 S’insisteix en què s’ha de millorar en l’agilitat i en el calendari de 

repartiment de recursos. Es remarca que han de distribuir-se a través 

de convenis o contractes-programa a 3-4 anys, definits des d’una 

premissa de confiança mútua i idees-força compartides. 

 La qualitat dels projectes presentats des del Territori constitueix una 

preocupació clara manifestada per diversos agents i és aquí on volen 

que s’incideixi. 

 S’han recavat també respostes sobre la necessitat de millorar el grau 

de transparència relatiu al volum de recursos distribuïts (“es té la 

sensació que el diner està preassignat i que sense fadrins no hi ha 

gaire a fer”). 

 Es constaten també posicions a favor d’una exigència de major 

eficiència en la despesa dels recursos (“sumant totes les 

convocatòries resulta un volum molt important de diners públics”, “el 

problema és que el SOC no té forma d’avaluar els impactes de la 

despesa). 

 Comptar amb un diagnòstic i una formulació de propostes és per a 

alguns agents el criteri que ha d’imperar a l’hora de la distribució de 

recursos.  

 En els àmbits on no hi hagi consciència de la importància de 

l’ocupació com a eix d’actuació, el SOC ha d’ajudar a aconseguir-

la. Alguns han matisat que els criteris podrien reduir-se a dos: 

concertació i atenció a necessitats reals. 

 Plantejada la pregunta concreta sobre les variables proposades pel 

SOC per a procedir a la distribució de recursos, es constata un acord 

generalitzat sobre la pertinència de tenir en compte el nivell de 

necessitat, l’experiència i capacitat d’execució, els resultats i els 

recursos disponibles a l’hora de procedir a la distribució dels recursos. 

És, tanmateix, la ponderació d’aquests factors el que es percep com 

a més complicat. 

 La coparticipació en el finançament dels projectes és majoritàriament 

defensada com a factor clau o, fins i tot com a una exigència,  a 

considerar donat que està vinculat al grau d’implicació i compromís, 

aspecte fonamental de cara a la credibilitat i probabilitats d’èxit del  

projecte.  

 La matisació que es fa és que en aquells àmbits o àrees en què es 

compta amb experiència prèvia no s’ha de procedir a la seva 

penalització, sinó que han de ser recolzats sota alguna fórmula que 
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els permeti superar la seva carència inicial. En cas contrari, els 

desequilibris territorials quedarien encistats. 

 Davant la disjuntiva plantejada de si s’ha de prioritzar l’assignació de 

recursos atenent a la necessitat o a millors projectes, la resposta 

dominant és que s’han de considerar ambdós criteris. 

 Sobre si ha de prevaler l’àmbit públic sobre el privat ha dominat la 

resposta afirmativa (“la imparcialitat i l’equilibri estan garantits per 

l’òrbita pública”, “encara que la formació és font d’ingressos tant per 

a l’àrea pública com privada els conflictes d’interessos sorgeixen, 

sobretot, en l’esfera privada”, “l’agent públic pot fer més, anar més 

lluny, donat que pot sumar més recursos”, “no és lògic que funcionem 

sota concurrència competitiva essent tothom sector públic”, 

“l’explotació de les fonts d’ingressos és diferent i la prescripció pública 

es més imparcial”, “no sempre es prescriu el millor curs”, “el sector 

privat ha de tenir un paper però no com a actor principal”).  Hi ha 

hagut respostes que han al·ludit a la proposta plantejada ja al SOC 

per la Federació de Municipis on s’aposta per un pes del sector públic 

del 70% i, per tant, del 30% per al privat.  

 No obstant això, s’han copsat també opinions a favor que les 

actuacions siguin executades i gestionades per qui ho faci bé, amb 

independència del seu caràcter públic o privat. La consigna 

recomanada és no descartar cap capacitat i deixar que cadascú 

faci el que millor sàpiga fer; si la millor capacitat resideix en el sector 

privat cal aprofitar-la, tot establint, òbviament, els mecanismes de 

control adequats. 

  

Instruments de las polítiques d’ocupació: A tall de síntesi 

 Es recalca com es reparteixen els recursos en el còmput d’aquests, tot insistint en què han 

de distribuir-se a través de convenis o contractes-programa a 3-4 anys, definits des d’una 

premissa de confiança mútua i idees-força compartides.   

 Es detecten opinions sobre la manca de transparència en el repartiment dels recursos. 

 Es constaten opinions favorables a una major exigència d’eficiència en la despesa dels 

recursos assignats. 

 Es consideren adequades les quatre variables proposades pel SOC a l’hora de distribuir els 

recursos: el nivell de necessitat, l’experiència i la capacitat d’execució, els resultats i els 

recursos disponibles. 

 Predominen les respostes favorables a què prevalgui l’àmbit públic sobre el privat però 

també són significatives les que aposten per aprofitar les bones experiències de l’àmbit 

privat. 
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Guió entrevista 

1). Mecanismes de coordinació i avaluació en i amb el territori 

1.1 Mecanismes de coordinació SOC – Territori 

– ¿Quins són els objectius que han de tenir? 

– ¿Què ha funcionat en les Meses Locals d’Ocupació i en els 

Pactes territorials?  ¿Què és rescatable d’aquesta experiència? 

¿Què no ha funcionat? ¿Com corregir les debilitats? 

– ¿Han complit les Meses Locals d’Ocupació i  els Pactes territorials 

la funció de planificació que els atribuïa la llei del SOC? 

– ¿ Quins són els àmbits territorials ideals?  ¿Qui hauria de participar 

en els àmbits territorials de participació? ¿S’ha d’afavorir la 

configuració  d’agrupacions supramunicipals? ¿Com? 

– ¿Quina és la composició idònia dels àmbits territorials?  

– ¿Qui lidera, mobilitza, gestiona aquests àmbits territorials? 

– ¿Quines funcions haurien de tenir? 

– ¿Com han d’intervenir i participar els agents econòmics i socials 

en els àmbits territorials de coordinació? 

1.2 Rol del SOC 

– ¿Quin ha de ser el paper del SOC en la configuració dels àmbits 

territorials de coordinació, en la seva dinamització, en la seva 

efectivitat…? 

– ¿ Quins són els aspectes als quals ha de prestar especial atenció 

el SOC perquè els àmbits territorials de coordinació siguin 

operatius? 

 

2). Catàleg de serveis d’assistència tècnica del SOC 

2.1 Procés de presa de decisions i de planificació en polítiques 

d’ocupació en l’àmbit local/territorial. Percepció de necessitats 

– ¿Existeixen dificultats en relació a la planificació, gestió i 

avaluació de la política d’ocupació?  

– ¿Es coneixen les necessitats del mercat local? ¿S’elaboren 

diagnòstics, es treballa buscant la coherència entre necessitats i 

objectius, entre recursos i objectius,..? 

– ¿Qui planifica, què, com, quan i amb quina freqüència? ¿Es 

busca el consens? 

– ¿Es preveuen mecanismes d’avaluació i ajust als canvis? 

– ¿Tenen identificada alguna bona experiència en aquest àmbit? 

2.2. Necessitats d’assistència tècnica 

– ¿Quin paper han jugat les convocatòries d’ajudes en els 

processos de planificació i avaluació? 
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– Identifiqui tres punts forts i tres punts febles de l’actual suport 

tècnic del SOC 

– ¿Quines diferències existeixen en les necessitats d’assistència 

tècnica segons tipus d’agent/entitat territorial (grandària, oficina 

d’ocupació, disponibilitat d’observatori,…)? 

– ¿Quines són les necessitats dels/de les responsables polítics/ques? 

¿Quines són les necessitats de les persones amb responsabilitat a 

l’àrea tècnica? 

– ¿Quines són les prioritats o serveis més valorats (dinamització, 

coordinació d’agents (serveis socials, immigració, formació,..), 

metodologies, formació, assessorament tècnic (tutoria per al 

diagnòstic, dades sobre el mercat local, dades sobre polítiques 

en d’altres àmbits,…) prospectiva-observatori, bones pràctiques, 

protocols d’orientació, etc.? 

– ¿En quines fases del cicle del projecte es necessita assessorament 

tècnic: diagnòstic, línees estratègiques, gestió dels projectes, 

avaluació de resultats,…? 

– ¿Quines són les necessitats de formació vinculades a la 

planificació i avaluació (elaboració de diagnòstics, matriu DAFO, 

gestió per objectius, quadre de comandament, medició de 

resultats …)? ¿Fórmules d’accés a la formació (Universitat  a 

distància,…)? 

– ¿Els protocols de planificació per territoris han de tendir a ser 

homogenis? 

– ¿Existeixen altres demandes desateses en relació a la gestió i 

planificació de polítiques d’ocupació des de l’òrbita 

local/territorial? 

 

2.3 Procediment de satisfacció de les necessitats d’assistència 

tècnica des del SOC 

– ¿És convenient demanar/sol·licitar  un diagnòstic/Pla Local per a 

accedir als altres recursos públics (programes d’ajudes)? ¿Hi ha 

altres mecanismes incitatius per a induir la demanda de suport  

tècnic? 

– ¿Quin ha de ser el contingut i els requisits mínims que ha de 

satisfer un diagnòstic/Pla Local? 

– ¿Quins criteris s’han de considerar a l’hora d’atorgar des del SOC 

el servei d’assistència tècnica (majors desequilibris en el mercat 

de treball, efectes més severs de la crisi, capacitat de resposta i 

gestió,..)? 

– ¿Cal preveure estratègies d’intervenció diferenciada per tipus 

d’entitat?  

– Criteris a l’hora de prioritzar la prestació d’assistència tècnica. 

Marqui els tres principals. 
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3). Carta de Polítiques d’Ocupació 

○ Programes d’informació i orientació professional  

○ Programes de qualificació  

○ Programes de formació i ocupació dirigits a la millora de la 

qualificació professional  

○ Programes de promoció de l’ocupació 

○ Programes d’aprenentatge i activitat emprenedora  

○ Programes de desenvolupament local 

– ¿Els programes existents són adequats a les seves necessitats? ¿Hi 

ha alguna línia d’actuació que no queda coberta amb els 

programes? ¿Detecten alguna línia d’actuació que no encaixi bé 

amb els citats programes? ¿L’enfocament, abast i contingut dels 

programes és correcte?  

– ¿Han d’interrelacionar-se més entre sí aquests programes? ¿Pot 

posar un exemple? 

– ¿Hi ha cap que exigeixi o pugui acabant exigint més atenció, 

més esforços ara o de cara al futur? 

– ¿ Hi ha cap tipus d’entitat territorial les necessitats de la qual no 

quedin cobertes per aquests programes?  

– ¿Hi ha cap aspecte de la gestió dels programes que preocupi 

especialment? (requisits, orientació...) ¿En quin àmbit es 

detecten?  

– ¿Estan ajustats aquests programes a la realitat (canviant) del 

mercat laboral? ¿I a la realitat de l’àmbit territorial? 

 

4). Instrumentació de les Polítiques d’Ocupació 

– ¿Vostè creu que la distribució de recursos del SOC és millorable? 

¿Com s’hauria de fer? ¿Quins criteris s’haurien d’emprar? 

– ¿Com valora aquestes variables en la distribució de recursos? 

○ Nivell de necessitat  

○ Experiència i capacitat d’execució 

○ Resultats 

○ Recursos disponibles 

– ¿S’han d’assignar els recursos en funció dels millors projectes o en 

funció de les necessitats del territori? 

– ¿Ha d’haver alguna prevalença de l’àmbit públic sobre el privat?  

– ¿Creu que la distribució econòmica que fa el SOC és la més 

correcta? 
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ENTITAT NOM DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

BARCELONÈS  Xavier Martínez 

CONSORCI PER A L’OCUPACIÓ I LA PRO-

MOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCI-

DENTAL  

Manel Pérez 

FOMENT DE TERRASSA  Trini Esponellà 

AJUNTAMENT DE SABADELL  Toni Aranda 

VIC  Cesc Poch i Ros  

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS 

MUNICIPIS DEL MOIANÈS  

Marta Purtí Paradell 

L’HOSPITALET  Demetrio González i Manuel García 

VALLÈS ORIENTAL  Toni Comellas  

MANLLEU  Betlem Parés Cuadras 

MATARÓ  Carmen Marti Julià  i Montserrat Gómez   

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT  

Ariadna Villegas 

GIRONA  Josep Quer 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA  Jordi Güell 

RUBÍ Pilar Rubio Ramos  

BARCELONA ACTIVA  Esperanza Font Vella 

LA SÉNIA  Jaume Antic 

MIDIT  Conrad Solé 

ELS MONJOS  Teti Raventós 

CFI CERCS-BERGUEDÀ  Eduard Barcos 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT  Eugenia García 

REUS Teresa Batet 

 

 

 


