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Dictamen 24/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació de
Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 28 de juliol del 2014, amb els vots particulars de
Foment del Treball i FEPIME, PIMEC, UGT, CCOO de Catalunya, i de la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya conjuntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei té per objecte:
a) Ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes
necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació, a través del qual es garanteixi
un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus
recursos.
El Sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els serveis públics d’ocupació i el conjunt
d’entitats privades que, amb finançament públic, presten serveis i programes en el marc de
l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació.
b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, a través del
qual es cobreixi el desenvolupament de serveis i programes que vagin adreçats a millorar les
oportunitats d’inserció laboral de les persones, a millorar la competitivitat de les empreses,
promoure el desenvolupament local i, en general, a millorar el funcionament del mercat de
treball.
c) Regular el Servei d’Ocupació de Catalunya, com a l’organisme autònom de la Generalitat de
Catalunya que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i com a centre
de governança del Sistema d’ocupació de Catalunya.
d) Garantir el dret subjectiu de les persones a disposar, al llarg de tota la seva vida activa i
especialment en el cas de les persones demandants d’ocupació, d’una cartera de serveis que
inclogui com a mínim l’orientació, la formació i la intermediació, adequada a les seves
característiques i necessitats que els ajudi a millorar la seva ocupabilitat en els termes
establerts en aquesta Llei.
e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordinació amb la resta de departaments amb
competències en polítiques de foment de l’activitat econòmica i del teixit productiu, en
polítiques educatives, sanitàries i assistencials, per tal d’afavorir la consolidació i el creixement
empresarial, l’emprenedoria i l’ocupació.
f) Integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordenació del Sistema d’ocupació de Catalunya
atesa la seva condició d’administració pública i la participació en el cofinançament de les
polítiques públiques d’ocupació.

