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L'equip de govern tomba la reorientació de les polítiques d'ocupació del SOC
L'equip de govern ha rebutjat la proposta de reorientació de
les polítiques del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la
Generalitat impulsada per ICV-EUiA i el PSC perquè creu
que la prioritat se situa més en la creació de llocs de treballs.
La CUP s'ha sumat a la moció mentre que el PP s'ha
abstingut.

Davant el que consideren un 'desmantellament' del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), ICV-EUiA i el
PSC no només han defensat la feina de l'organisme sinó que han emplaçat el ple a donar suport a un canvi de
model de les polítiques actives d'ocupació. Pel regidor del PSC Pere Soler cal anar més enllà que el lògic
foment de les polítiques laborals.
Pere Soler: No hi ha prou amb impulsar plans d'ocupació. El SOC hauria de continuar fomentant el
desenvolupament local a través de polítiques actives d'orientació i formació.
Tot i corroborar la importància del servei de la Generalitat, CiU ha votat en contra en considerar que la moció
està mal enfocada. El tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugarolas, ha posat l'accent en el fet que el que cal
és unir esforços per generar llocs de treball.
Carles Brugarolas: En aquest país hem invertit la immensa gran majoria de recursos en les polítiques
actives d'ocupació. Posicionaran millor les persones però si no hi ha treball no solucionarem el
problema.
El portaveu d'ICV-EUiA Joan Calderon i el tinent d'alcalde d'Economia han coincidit que el país necessita
noves empreses i nous emprenedors.
El PP ha afirmat que la inversió en els plancs d'ocupació 'té un retorn petit', mentre que la CUP comparteix el
diagnóstic però ha reclamat canviar el sistema per combatre l'atur estructural.
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