
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA DECISIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
DE PRIORITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA RESPECTE LA CONVOCATÒRIA, PER A L’ANY 2020, 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES  
  

Coneixedors de la decisió adoptada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de no mantenir la dotació 
pressupostària de 13 milions d’euros per a la convocatòria TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, i assabentats de les resolucions emeses a les sol·licituds de subvencions rebudes la 
primera quinzena de desembre de 2020, volem manifestar: 

1. Reiterem l’aposta del Baix Llobregat per una transició i sortida de la crisi de forma inclusiva 
amb una atenció específica i propera al col·lectiu de joves donada la seva especial 
vulnerabilitat, d’acord amb la línia estratègica 3.8 del Pacte del Baix Llobregat per un nou 
impuls econòmic i social. 

2. Expressem la nostra preocupació pels 6.245 joves aturats a la comarca del Baix Llobregat i 
per les conseqüències a mig i llarg termini d’aquesta situació que, al nostre parer, posa de 
rellevància una problemàtica de fons que pot impactar la competitivitat del territori, les 
oportunitats laborals i la capacitat de retenció i captació de talent. 

3. Manifestem que el conjunt del col·lectiu jove a nivell estatal, amb un 43,9% d’atur entre els 
menors de 25 anys d’acord a les dades d’Eurostat, i que representa a la seva vegada el 17% 
del total d’aturats a Catalunya i el 13,6% al Baix Llobregat, és un col·lectiu tractor de 
l’economia i el futur. En aquest sentit, és crucial que adquireixin aptituds i competències 
derivades de la pràctica laboral sobre la matèria dels seus estudis i que facilitin la seva 
permanència al mercat laboral, en especial després d’haver rebut els impactes més severs de 
la pandèmia de la Covid-19. 

4. Emplacem al Servei d’Ocupació de Catalunya a considerar la singularitat del Baix Llobregat i 
els seus municipis com a tercera comarca més poblada de Catalunya i la segona més 
densament poblada, amb els joves com a grup d’edat on el percentatge de població activa que 
treballa és menor i que concentra amb diferència el major nombre de contractes de molt curta 
durada a la comarca amb un 41% de contractes de fins a 1 mes. En aquest context, 
contractacions de 6 mesos com els del programa desperten una necessitat i unes expectatives 
en els centenars de joves que s’han interessat per participar-hi aquest 2020 i que hem rebut i 
atès als Ajuntaments i al Consell Comarcal. 

5. Exigim al Servei d’Ocupació de Catalunya la reconsideració de la priorització dels fons per a 
l’anualitat 2020 i la seva compensació en anualitats posteriors d’aquest o altres marcs i 
programes. 

6. Instem al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a promoure totes les accions 
necessàries per prioritzar la destinació de fons a programes destinats al col·lectiu jove, i a 
interpel·lar la conferència sectorial i les instàncies europees a l’hora de consolidar línies de 
finançament estable en els seus compromisos amb les persones joves. 



7. Traslladem la Declaració Institucional al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Baix Llobregat, 21 de desembre de 2020 


