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El Govern posa en marxa 10 mesures urgents per a 
persones en atur sense cobertura econòmica 
 

• Entre d’altres, s’incentivarà la contractació de persones en atur 
amb ajuts a les petites empreses de menys de 25 treballadors 

 
• També es millorarà la qualificació i l’ocupabilitat de persones amb 

dificultats especials d’inserció o es fomentarà un procés de 
formació qualificada per a persones en situació d’atur que 
necessitin millorar les seves competències professionals 
 

• Les mesures s’aplicaran de manera transitòria fins a l’aprovació 
del Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives per al 2012, que 
recollirà programes de millora de l’ocupació i d’incentius per a la 
contractació 

 

El Govern ha posat en marxa un paquet de 10 mesures urgents adreçat 
prioritàriament a les persones en situació d’atur que no tenen cobertura 
econòmica. L’objectiu és pal·liar l’estat de les persones en atur que, com a 
conseqüència de l’actual crisi econòmica, s’han quedat o es quedaran sense 
cobertura de prestacions i/o subsidis econòmics. En total el Govern invertirà 
prop de 60 milions d’euros amb unes mesures que beneficiaran 60.000 
persones. Aquest conjunt de mesures urgents s’aplicaran de manera 
transitòria des d’ara fins a l’aprovació del Pla de Desenvolupament de 
Polítiques Actives per al 2012, que recollirà els diferents programes de millora 
de l’ocupabilitat i d’incentius a la contractació per a l’any vinent. 

 
El Govern ha dissenyat aquestes mesures urgents amb la finalitat de facilitar 
temporalment una pràctica professional a les persones beneficiàries amb la 
voluntat d’activar-les després de llargs períodes de desocupació. Alhora, 
l’Executiu pretén afavorir la requalificació laboral d’aquestes persones a través 
de la recuperació de competències transversals i l’obtenció d’una experiència 
professional. 
 
Entre les mesures urgents impulsades pel Govern, destaquen les que 
enforteixen els mecanismes de col·laboració público-privada en la 
intermediació especialitzada per a col·lectius amb dificultats d’accés al mercat 
de treball. Altres faciliten un contracte de treball mitjançant l’impuls de diverses 
fórmules de subvenció de la contractació a entitats locals, entitats sense ànim 
de lucre i empreses de menys de 25 treballadors. 
 
Finalment, el Govern posa l’èmfasi en la millora de l’ocupabilitat de les 
persones en atur amb l’impuls d’un conjunt de mesures urgents per augmentar 
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l’activació i la requalificació laboral, que comptaran amb un servei 
personalitzat i d’acompanyament. 
 
 
Les 10 mesures urgents  
 

1. Concessió d’ajuts a petites empreses (menys de 25 treballadors) 
per al foment de la contractació de persones en atur amb formació 
ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  
El Govern destina 3.000.000 d’euros per a aquest programa, que podrà 
beneficiar un màxim de 5.000 persones que portin més de 12 mesos en 
atur, i que hagin realitzat formació ocupacional subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dels sectors del comerç, 
restauració o turisme. El Govern atorgarà a les empreses ajuts per a la 
contractació de 600 euros per un mes; de 1.300 euros per dos mesos; i 
de 2.100 euros per tres mesos. 

 
 

2. Contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació 
per desocupació o el subsidi d’atur mitjançant Plans d’Ocupació 
adreçats a entitats locals. 
El Govern destina 14.000.000 d’euros a la implementació d’aquesta 
mesura, amb la previsió de beneficiar al voltant de 2.000 persones en el 
període d’aplicació, entre novembre de 2011 i abril de 2012. 

 
 

3. Millora de la qualificació, l’ocupabilitat i la contractació de 
persones amb especials dificultats d’inserció en el marc del 
programa  “Treball als barris”. 
El Govern destina 30.000.000 d’euros per implementar aquestes 
mesures, amb què preveu beneficiar unes 12.000 persones residents 
en 143 barris i viles de 117 ajuntaments amb projectes en vigor de la 
Llei de barris fins al desembre de 2012. 

 
 

4. Contractació de persones aturades –sense prestacions 
econòmiques– a través de Plans d’Ocupació adreçats a entitats 
sense ànim de lucre. 
El Govern destina 4.800.000 euros a aquesta mesura, que beneficiarà 
unes 600 persones per a la realització d’obres i serveis d’interès 
general i social gestionades per entitats sense ànim de lucre fins al juny 
de 2012. 

 
 

5. Acord de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per 
desenvolupar activitats de col·laboració cívico-social adreçat a les 
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persones en atur perceptores del subsidi de desocupació i/o de la 
Renda Mínima d’Inserció.  
El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà convenis amb les entitats 
del tercer sector social per millorar l’atenció de col·lectius amb més 
dificultats d’inserció laboral com, per exemple, les persones perceptores 
del subsidi d’atur, la renda mínima d’inserció, o que estiguin en risc 
d’exclusió social. 

 
 

6. Acord marc per a l’homologació prèvia de les agències de 
col·locació i de les empreses de treball temporal. 
Per primer cop, el SOC i les agències de col·locació treballaran 
conjuntament per als serveis d’intermediació, recol·locació i interposició 
dels col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral. Es preveu que un 
mínim de 5.000 persones es pugui beneficiar d’aquesta mesura, un cop 
s’estableixi un Acord marc amb agències de col·locació autoritzades i 
ETT per disposar d’un instrument jurídic que permeti la contractació 
oberta i àgil dels serveis d’intermediació, recol·locació i interposició que 
calguin. 

 
Així, el Servei d’Ocupació de Catalunya podrà contractar projectes 
d’aquesta mena per a demandants d’ocupació amb més dificultats 
d’inserció procedents de sectors o territoris especialment afectats per la 
destrucció d’ocupació. 

 
 

7. Ampliació de la xarxa d’Aules Actives de Recerca Intensiva de 
Feina a través dels punts TIC (Telecentres) de la Direcció General 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la creació de 
les Aules d’Alt Rendiment en Enfocament Laboral. 
Al voltant de 10.000 persones podran beneficiar-se de l’extensió per tot 
el territori català dels programes de capacitació bàsica en tecnologies 
de la informació i la comunicació i de les Aules Actives de Feina. 
L’objectiu és optimitzar els processos de recerca de feina a través de 
les noves tecnologies amb el suport d’orientadors i amb el compromís 
de la persona de buscar de manera constant feina, cosa que s’ha 
demostrat eficaç amb un grau d’inserció laboral de gairebé el 40%. 

 
 

8. Projecte d’orientació de persones en situació d’atur de llarga 
durada. 
El Govern proporciona acompanyament tutoritzat en la recerca de feina 
a unes 22.000 persones que portin més de 12 mesos en situació d’atur i 
que es trobin en els últims 6 mesos de percepció de l’ajut econòmic. 
Més de 250 professionals especialitzats en orientació professional que 
treballen a la xarxa de 70 oficines de treball del SOC es posen a 
disposició d’aquestes persones perquè, amb suport personalitzat, 



 

�

����������	�
�����������2011 �

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
 

5

defineixin un itinerari per accelerar el seu procés d’apropament al 
mercat laboral a través d’accions que millorin la seva ocupabilitat i 
competències.  

 
 

9. Programa Crèdit Formació per al Treball adreçat a persones 
aturades que vulguin dur a terme un procés de formació qualificat. 
El Govern destina 5.000.000 d’euros perquè prop de 1.200 persones en 
atur, preferentment sense cobertura de prestació i/o subsidi o a punt de 
finalitzar-la, rebin un préstec per a la realització de cursos de millora 
professional, que queden fora de l’àmplia oferta de formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Aquesta mesura s’adreça a persones que 
necessitin millorar les competències tècniques professionals en sectors 
generadors d’ocupació, així com a persones no ocupades amb titulació 
universitària que necessitin realitzar estudis de postgrau, màster o 
doctorat. Els préstecs, a interès zero, oscil·laran entre 1.000 i 18.000 
euros en funció de la línia sol·licitada, amb un termini d’amortització de 
4 anys per a imports entre 1.000 i 2.000 euros, i 6 anys per a imports 
superiors a 2.000 euros. 

 
 

10. Cursos de català per a persones demandants d’ocupació 
prioritàriament estrangeres i sense coneixements de llengua 
catalana en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística.  
Aquesta mesura pretén aportar uns coneixements de català en el nivell 
inicial a persones en atur estrangeres per ajudar-les a fer una cerca 
d’ocupació efectiva. La iniciativa es desplegarà en aquelles oficines de 
treball amb major nombre de persones estrangeres demandants 
d’ocupació, sense prestació i/o subsidi d’atur. Les oficines de treball 
proposades inicialment són les de Terrassa, Figueres, Girona, Salt, 
Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

�

����������	�
�����������2011 �

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
 

6

El Govern i el Servei Públic d’Ocupació Estatal 
subscriuen un nou conveni que permetrà avançar en 
la reforma en profunditat del SOC 
 

• El 18 de març el Govern va “denunciar” l’anterior conveni, que 
detallava les funcions i els serveis traspassats per l’Estat, 
principalment en matèria d’intermediació en el mercat de treball i 
la gestió i el control de polítiques d’ocupació 
 

• El nou acord, que delimita clarament les competències de les 
dues administracions, permetrà alliberar personal del SOC que 
realitza tràmits competència de l’Estat i que es dedicarà en 
exclusiva al servei d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat i 
la recerca de feina 
 

• Les 70 oficines de treball del Servei d’Ocupació es convertiran en 
una xarxa d’orientació adreçada a les persones en atur que 
necessiten millorar la seva ocupabilitat i trobar una feina 
 

El Consell Executiu ha aprovat la subscripció del nou conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
que permetrà reorganitzar en profunditat les 70 oficines de treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i convertir-les en una xarxa adreçada a 
orientar les persones en atur que necessiten millorar la seva ocupabilitat i 
trobar una feina.  
 
El nou acord també permetrà delimitar clarament les competències en la 
tramitació i la informació de les dues administracions en el si de les oficines de 
treball. D’aquesta manera, el Servei d’Ocupació de Catalunya podrà alliberar 
recursos materials i treballadors de les oficines de treball dels actuals tràmits 
administratius en matèria de prestacions i subsidis per desocupació, la gestió i 
la competència dels quals correspon a l’Estat. El resultat d’aquest alliberament 
serà la dedicació en exclusiva de la majoria del personal de les oficines del 
SOC al servei d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat i suport a la recerca 
de feina de les persones en atur.  
 
I és que el nou conveni és fruit de la iniciativa del Govern d’optar per un nou 
model d’oficines de treball que simplifiqui els tràmits administratius i elimini els 
processos burocràtics que no aporten cap valor afegit a les persones que 
busquen feina i a les empreses. 
 
El document substitueix els anteriors signats l’any 1998, després de l’entrada 
en vigor del Decret pel qual es traspassava al Govern de la Generalitat la 
gestió realitzada per l’Instituto Nacional de Empleo (INEM, actual SEPE) en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació. El 18 de març de 2011 el Govern de 
la Generalitat va “denunciar” l’anterior conveni de col·laboració, que detallava 
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les funcions i els serveis traspassats per l’Estat, principalment en matèria 
d’intermediació en el mercat de treball i la gestió i el control de polítiques 
d’ocupació, entre d’altres. 
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El registre i la tramitació dels convenis col·lectius es 
farà a través de mitjans electrònics 
 

• Qualsevol tràmit relacionat amb el registre i la inscripció d’un 
conveni o acord col·lectiu davant l’Administració es farà de forma 
no presencial, cosa que n’agilitarà el procediment  
 

• Es crearà una base de dades central que permetrà, per primer 
cop, compartir informació fiable i completa a temps real de l’estat 
de la negociació col·lectiva, tant al conjunt de l’Estat com a 
Catalunya 

 
Qualsevol tràmit relacionat amb el registre i la inscripció d’un conveni o acord 
col·lectiu davant l’Administració de la Generalitat es farà a partir d’ara de 
forma electrònica. Així ho preveu el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació i el Ministeri de Treball i Immigració al 
qual ha donat llum verd el Govern, amb l’objectiu d’establir les bases 
necessàries per al funcionament i la gestió dels registres dels convenis i 
acords col·lectius de treball a través de mitjans electrònics. La mesura 
permetrà eliminar els tràmits presencials i, per tant, n’agilitarà el procediment.  
 
El Govern s’adherirà a l’aplicació informàtica constituïda pel Ministeri de 
Treball i Immigració que permetrà, amb un cost zero, que les autoritats 
competents en matèria laboral a Catalunya i els agents implicats (previ 
certificat electrònic) puguin els tràmits relatius als convenis i acords col·lectius 
de forma telemàtica.  
 
L’acord també preveu posar en marxa una base de dades central, a la qual 
tindran accés les autoritats laborals competents d’ambdues administracions. 
Així, el Govern podrà disposar de les dades i acords col·lectius que afectin el 
territori amb independència de l’autoritat laboral competent. L’accés a la 
informació també estarà oberta als usuaris en general, que podran consultar 
els convenis i acords col·lectius continguts a la base de dades.  
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El Govern aprova les aportacions de Catalunya a la 
Conferència de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Sostenible Rio + 20 
 
El Govern ha aprovat avui un document amb les dotze propostes de 
Catalunya per a l’elaboració de l’Esborrany Zero de la Conferència de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible Rio + 20, que serà el 
document de partida de les negociacions de la trobada que es farà l’any vinent 
a Rio de Janeiro. 
 
D’acord amb els objectius de la Cimera, les anomenades autoritats 
subestatals, així com els estats membres de les Nacions Unides, entre 
d’altres, poden presentar tot tipus d’aportacions abans de l’1 de novembre de 
2011. 
 
Les aportacions de Catalunya sorgeixen no només des del Govern sinó també 
dels actors econòmics, socials, científics i d’altres ens governamentals a 
través d’un procés de reflexió i debat impulsat a l’entorn de Rio+20. Aquest 
procés ha culminat amb el document que el Govern ha aprovat avui. 
 
Les dotze propostes són les següents: 
 

1. Reivindicar la necessitat de renovar el sistema de governança ambiental 
internacional i incorporar plenament una governança multinivell i 
multiactor� (ciutadania, organitzacions no governamentals, empreses, 
institucions públiques, sindicats, tercer sector, científics). 

 
2. Reclamar una major presència dels governs regionals i locals a les 

Nacions Unides. 
 

3. Reafirmar la importància de la territorialització del acords assolits i, en 
conseqüència, la necessitat de crear subsistemes de governança a 
escala regional.  

 
4. Posar de rellevància que l’educació per al desenvolupament constitueix 

una eina imprescindible en el nou marc de governança ambiental 
internacional, tant per a la transformació social al nord com per a 
l’eradicació de la pobresa i de les desigualtats al sud. 

  

5. Reiterar el suport a les Parts de les Nacions Unides perquè Rio+20 
assenti les bases per transformar el model econòmic actual cap a una 
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economia verda que contribueixi a avançar cap al desenvolupament 
sostenible, l’eradicació de la pobresa i el progrés de la humanitat. 

 
6. Encoratjar a les Parts de les Nacions Unides perquè en la Resolució de 

Rio+20 es reivindiqui la importància i es contribueixi a impulsar l’ocupació 
verda. 

 

7. Reivindicar la valorització del món rural i el seu encaix en el model 
d’economia verda. 
 

8. Constatar que Rio+20 ofereix una oportunitat per millorar la competitivitat 
i facilitar l’establiment de criteris de sostenibilitat en els instruments 
econòmics i fiscals. 

 

9. Reconèixer la necessitat d’avançar cap al desenvolupament de nous 
mecanismes col·laboratius entre el sector públic i privat. 
 

10. Donar suport a l’establiment d’un acord internacional ambiciós en 
economia verda en el marc de Rio+20 a ratificar per les Parts de Nacions 
Unides. 

 

11. Reivindicar, en coherència amb la UE, l’oportunitat i necessitat de 
desplegament dels fulls de ruta en economia verda a escala regional i 
local. 

 

12. Considera essencial, dins del futur marc institucional per al 
desenvolupament sostenible, que els governs regionals i locals siguin 
incorporats amb ple reconeixement del seu caràcter governamental i que, 
per tant, puguin prendre part en processos de participació i acreditació 
propis dins de les Nacions Unides. 

 

Per a Catalunya, la Cimera de Rio+20 hauria d’obrir les portes a reformar 
l’actual model de governança ambiental internacional, molt fragmentat i 
disfuncional. En aquest mateix sentit, Rio + 20 pot representar també una 
òptima oportunitat per enfortir el rol dels governs locals i regionals en 
polítiques de sostenibilitat ambiental. 
 
La Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible 
l'any vinent a Rio de Janeiro s'ha batejat Rio +20 perquè és el 20è aniversari 
de la Cimera de la Terra celebrada en aquesta ciutat el 1992. L’objectiu de la 
cita 2012 és assolir acords globals ambiciosos en la reducció de la pobresa i 
la millora del benestar de les generacions futures. 
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern destina 432.000 euros per al festival Temporada Alta 2011 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 432.000 euros a l’Ajuntament de Girona 
per a l’organització de la vintena edició de Temporada Alta, Festival de Tardor 
de Catalunya, que se celebra del 30 de setembre a l’11 de desembre 
d’enguany a Girona i Salt. En aquesta edició, el festival Temporada Alta 
ofereix 94 espectacles de teatre, dansa, música, circ i altres llenguatges 
escènics. 
 
Temporada Alta, Festival de Tardor de Catalunya està organitzat per 
l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i Bitò Produccions. 
 
 
L’Executiu aporta 334.000 euros per al cicle ‘Òpera a Catalunya’ 
 
El Consell Executiu ha aprovat concedir 334.000 euros a l’Associació d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell per a l’organització del cicle Òpera a Catalunya durant 
l’any 2011. L’activitat, liderada per l’Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell, permet l’acostament i el coneixement del gran públic a 
manifestacions operístiques i, al mateix temps, facilita la incorporació de nous 
intèrprets al panorama operístic. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
   
Anna Cabré i Pla, presidenta del Consell Català d’Estadística    

Nascuda a Barcelona l’any 1943. 
 
Directora del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), des de la seva creació al 
1984 i Catedràtica de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).  

Llicenciada i Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Diplomada en Demografia i Desenvolupament Econòmic i Social a la 
Universitat de París.  

Des de 1969, ha ensenyat Anàlisi Demogràfica a les Universitats de Montréal, 
Paris-X, Paris-I, El Colegio de México, Autònoma de Barcelona i Girona. 
Coordina el Programa de Doctorat en Demografia de la UAB des de la seva 
creació el 1994. Ha dirigit 20 tesis presentades i 6 en curs.   

Anna Cabré és autora d'una extensa bibliografia, en què destaca El sistema 
català de reproducció, obra de referència de la demografia catalana. És 
membre electe del Consell de l’European Association for population Studies 
(EAPS); membre del Consell Científic de l’European Doctoral School in 
Demography (EDSD), i ha estat vocal del Consell de la IUSSP (International 
Union for the Scientific Study of Population) entre 1994 i 2001 i presidenta del 
Grup de Població de l'AGE (Asociación de Geógrafos Españoles) entre 2000 i 
2004.  
 
 
Xavier Farriols Solà, director de Serveis del Departament de Justícia 
 
Nascut a Barcelona l’any 1953. 
 
Doctor en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona. Analista 
financer. Màster en economia i direcció d’empreses (IESE) i màster en 
desenvolupament i capacitats directives (ULISSES) per la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
Ha treballat a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; a Banca Catalana, 
on ha ocupat diversos càrrecs: Servei d’Estudis, Departament Internacional, 
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Crèdit Sindicats i Finançaments Especials. També ha estat director general de 
la divisió de Copcisa Eléctrica i director executiu d’Invercartera Energia (Grup 
Caixa Catalunya). Entre 1981 i 2007 ha estat professor associat d’economia i 
projectes d’inversió a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
El maig de 2011 és nomenat personal eventual del Departament de Justícia, 
com a assessor econòmic. 
�

 


