
 

                                                                                                                                                                                 

1 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA 
 
 

El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, òrgan col·legiat del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, integrat per  la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió 

General de Treballadors de Catalunya, el Foment del Treball Nacional,  la PIMEC, Petita i 

Mitjana Empresa de Catalunya i membres del Govern, a vista del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 

març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19,  vol 

expressar la seva disconformitat respecte de la Disposició addicional setena, sobre la desafectació dels 

fons de la quota de formació professional per a l’ocupació per a l’any 2020.  

 

Declaren:  

 

Que aquesta mesura, no només suposa una invasió competencial, sinó que posa en qüestió una de les 

polítiques sòcio-econòmiques més essencial i prioritària del nostre país, com és la formació professional 

ocupacional i contínua de les persones. Concretament, elimina pràcticament qualsevol possibilitat 

d’aplicar les polítiques actives d'ocupació, especialment la formació, limitant severament la possibilitat de 

recuperar la normalitat habitual prèvia a la crisi sanitària provocada pel Covid-19 en el menor temps 

possible. El moment actual requereix més que mai una aposta ferma i contundent per les Polítiques 

Actives d’Ocupació, reforçant i consolidant un sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, com a 

servei bàsic per garantir l’ocupabilitat, l’estabilitat, la igualtat i la competitivitat del mercat de treball.  

 

Aquest Consell de Direcció, i els membres que el composen, es reafirma en el seu compromís i 

responsabilitat en l’aplicació de les polítiques actives d’ocupació, com a garantia del dret subjectiu a 

l’ocupabilitat de les persones al llarg de tota la vida activa, i especialment en el cas de les persones en 

situació de desocupació; adaptades a les característiques i a les necessitats de les persones, del territori, 

dels col·lectius, de les empreses i dels sectors productius de Catalunya. Això assoleix encara més sentit 

en una situació de desestabilització com la present, en que l’increment de l’atur sense precedents posa 

en evidència l’impacte sobre l’ocupació del país i qüestiona una ràpida sortida a la crisi econòmica. 

 

És en aquest sentit, que s’expressa el rebuig d’aquest Consell a la mesura anunciada pel Ministeri de 

Treball i Economia Social atès que suposa un greu perjudici per a les persones i les empreses, 

especialment aquelles afectades per les conseqüències que es derivin de la pandèmia.  

Sol·liciten: 

Per això se sol·licita a l’Excma. Sra. Yolanda Díaz Pérez Ministra de Treball i Economia Social que 

reconsideri  aquesta  decisió tot mobilitzant altres recursos que  promoguin de nou oportunitats i 

fortaleses a l’àmbit sòcio-econòmic.  

Barcelona a 2 d’abril de 2020. 


