PARLAMENT DE

CATALUNYA

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar_

Pi,?:'.

DE CAT/.

Ref,: 250PCH1 8041 800004

ENTRADA ¡xjÚ!v1...5Í,1.5.

A LA MESA DEL PARLAMENT

N.T....á5.Q."Q,0Í5.S..

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb ei que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la Xarxa d'impulsors de la Garantia Juvenil, per tal que sigui substan
ciada davant la comissió corresponent, amb ei text següent;

Exposició de motius

La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea
amb l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien,
ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat,
educació contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques labo
rals. La finalitat d'aquest programa és reduir l'atur juvenil i aconseguir un canvi
estructural de les condicions d'accés dels joves a l'ocupació a través de mesu
res concretes de l'àmbit del treball, la formació i l'emprenedorla.
A Catalunya, aquesta iniciativa s'ha desplegat a través del Servei d'Ocupació de
Catalunya arran de l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'im
pulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria
anticipada per a l'any 2015, modificada per l'Ordre TSF/1 77/201 6, de 22 de
juny.
Per a complir els objectius d'aquest programa, el SOC subvenciona des de l'any
201 5 un equip de personal tècnic que conforma la xarxa d'impulsors distribuï
da arreu de Catalunya. Aquest personal contractat, en alguns casos prorrogats
i en altres complementats amb noves contractacions els anys 2016 i 2017, te
nen la missió de dur a terme una sèrie de tasques adreçades a joves més grans
de 16 anys i menors de 30, com la difusió de la cartera de serveis de la Garan
tia Juvenil, el seguiment i tutorització de les persones joves o l'assistència per
accedir al registre del fitxer de la Garantia Juvenil.
Segons la informació que apareix al web de la Generalitat de Catalunya, les
darreres contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulModel ¿50 Proposta de resolució
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sors del Programa de Garantía Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1 823/201 7,
de 1 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 201 7 de les sub
vencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les di
ferents convocatòries, són a jornada completa i finalitzen el 30 de juny de
2018.
A diferència d'altres anys, aquest 2018 no s'han publicat les convocatòries pú
bliques per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la
garantia juvenil. Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals
a la directora de! Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha confirmat que no es
preveu renovar aquesta figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de
polítiques d'intervenció directa sobre les persones joves que en cap cas s'han
descrit ni especificat.
La resposta de la Directora del Servei d'Ocupació de Catalunya va ser que no es
prorrogarà la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
atès als canvis normatius per part de l'Estat en relació a la inscripció de les
persones joves al programa que afecta directament a un dels objectius de la
Xarxa d'imupisors: «donar suport a les persones joves a l'hora de fer la ins
cripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil» ja que el procés d'inscripció
s'ha obert a d'altres agents com les Oficines de Treball del SOC. També, un
altre factor per no prorrogar la Xarxa d'Impulsors és la dotació econòmica per
aquesta figura, concentrant-la en els tres primers anys (201 4-201 7) i prioritzar
pel període 201 7-2020 polítiques d'intervenció directa sobre les persones jo
ves. No obstant. Mercè Garau, és conscient de la feina feta per part dels impul
sors que van més enllà de la inscripció i informa que «s'està estudiant noves
formules de suport a col·lectius joves en matèria d'ocupabilitat a nivell local i
de forma coordinada amb la Direcció General de Joventut».
La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir tre
ballant amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d'aquesta figura pot comprometre
la incorporació dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les- impulsores
han posat en marxa unes polítiques d'orientació en temes laborals i formatius
que anteriorment no existien, obrint una porta d'accés als i les joves i realit
zant un servei d'acompanyament més proper del que el Servei d'Ocupació de
Catalunya pot fer. A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més
petits ja que les eines del SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a
l'arrelament de les persones joves al territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes I Units per Avançar presen
ta la següent:
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1Prorrogar, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Direc
ció General de Joventut, la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven
els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia Ju
venil (2014-2020).
2.- Destinar els recursos necessaris i suficients a polítiques d'intervenció direc
ta sobre les persones Joves, degut a que la Xarxa d'Impulsors no té sentit si no
hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les joves.
3.- Garantir la màxima coordinació i col·laboració entre el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les mesures
i programes que s'adrecin als i les joves.

Palau del Parlament, 1 8 d'abril de 201 8

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units

Propositi de resolució

Pol Gibert Horcas
Diputat del GP PSC-Units
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