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El govern presenta un pla de xoc per a 60.0000 aturats de llarga durada 
L'executiu destinarà 60 milions d'euros en deu mesures per als desocupats sense prestació 

Les agències privades de col·locació podran fer de mitjanceres 

El govern de la Generalitat va aprovar ahir un pla de xoc de deu mesures per combatre l'atur, especialment enfocat als desocupats que més difícil tenen 
trobar feina, aquells que porten més temps desocupats i que tenen menys competències. Concretament, destinarà 60 milions d'euros i beneficiarà uns 
60.000 aturats de llarga durada, que estan a punt de perdre la prestació de desocupació o que ja l'han perdut. 

El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va subratllar que la conjuntura econòmica obliga a aquest col·lectiu, el més vulnerable. I és 
que el govern continua decidit a complir amb la promesa del president Mas, assumida pel Departament d'Ocupació, de reduir l'atur a la meitat en aquesta 
legislatura, tot i que la conjuntura de moment és més adversa del previst. Mena va parlar ahir d'una “reducció substancial” d'una taxa d'atur que supera el 
18%. 

El conseller d'Empresa i Ocupació va explicar que el pla inclou que, per primera vegada, que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i les agències de 
col·locació treballin conjuntament per als serveis d'intermediació, recol·locació i interposició dels col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral. Mena 
va matisar que en cap cas aquestes agències supliran la feina del SOC, sinó que es tracta d'agilitar la intermediació per a la contractació de determinats 
col·lectius. 

El pla preveu la concessió d'ajudes a pimes de menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones en atur amb formació ocupacional, 
contractació d'aturats que hagin acabat la prestació mitjançant plans d'ocupació dirigits a entitats locals i contractació d'aturats a través de plans 
d'ocupació dirigits a entitats sense ànim de lucre. També inclou acords de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per desenvolupar activitats de 
col·laboració civicosocial dirigides a les persones en atur perceptores del subsidi de desocupació o de la renda mínima d'inserció. També preveu el pla 
projectes d'orientació de persones en situació d'atur de llarga durada. 

Reforma del SOC 

El govern va fer també un nou pas en la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya i va firmar un nou conveni perquè uns 500 treballadors del SOC que 
estan fent tasques per al govern espanyol tornin a fer tasques relacionades amb les polítiques actives i es puguin dedicar, el màxim nombre possible, a 
fer orientació d'aturats. El govern vol convertir les 70 oficines del SOC en “una xarxa d'orientació adreçada a les persones en atur que necessiten millorar 
la seva ocupabilitat i trobar una feina”. 

500 
treballadors 

18 
per cent d'atur té Catalunya segons les últimes dades de l'EPA, tot i que es preveu que la xifra hagi pujat. 

70 
oficines 
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La crisi ha fet habituals les cues a 
les oficines del SOC, com en 
aquesta del carrer Sepúlveda de 
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del SOC són aproximadament els que fan feines per a l'Estat 
i no per a la Generalitat.
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té el SOC, que les vol convertir en una “xarxa d'orientació” 
per a aturats de baixa ocupabilitat.
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