Barcelona 30 de novembre de 2021

L’Institut Cerdà detecta manca d’informació i transparència, en
el segon informe sobre les Polítiques Actives d’Ocupació a les
Comunitats Autònomes
Jordi Mercader, promotor de l’Informe, advoca per una reforma profunda i
urgent de les Administracions Públiques que millori l’eficiència de la seva
gestió.

La segona edició de l’Informe sobre les Polítiques Actives d’Ocupació
a les Comunitats Autònomes, presentat avui al Cercle d’Economia en un
acte presidit pel Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, continua
detectant un dèficit greu en la qualitat i la transparència de la informació
pública oferta per la majoria de los CC.AA, i en el rendiment de comptes de
les administracions.
L’Informe, elaborat per l’Institut Cerdà i promogut per un grup
d’experts encapçalat per l’empresari Jordi Mercader, recomana que les
administracions publiquin “un cop l’any i amb data anunciada, les dades
sobre l’impacte de les polítiques actives d’ocupació, i que ho facin de forma
sistemàtica, homogeneïtzant la terminologia d’aquestes polítiques a les
diferents autonomies”.
En la seva intervenció, Jordi Mercader ha afirmat que “les Polítiques
Actives d’Ocupació son la revolució pendent de la Transició en matèria
d’Ocupació” i ha afegit que “la millora d’aquests polítiques y dels seus
resultats implica una reforma profunda de les Administracions Públiques”.
En aquest sentit, ha advertit que “la qualitat de la gestió pública només es
podrà mesurar sí hi ha una bona governança, que tingui com a objectiu
donar a conèixer el compliment dels objectius de les administracions de
forma transparent i la formalització d’estrictes calendaris de rendició de
comptes”.

L’Informe de l’Institut Cerdà analitza la disponibilitat i qualitat de la
informació sobre Polítiques Actives d’Ocupació de l’any 2018 reportat per
12 de les 17 CC.AA. espanyoles, i constata la manca de qualitat de gran part
de la informació proporcionada. A mitjans del 2020, menys de la meitat de
les CC.AA. consultades comptaven amb una memòria de rendiment de
comptes per a l’exercici 2018.
L’informe també analitza el perfil com a eina clau per a l’obtenció
d’un diagnòstic personalitzat dels demandants d’ocupació, i conclou que “el
diagnòstic inicial dels demandants d’ocupació i la personalització d’un
itinerari d’acord amb el seu perfil i necessitats afavoririen una millor gestió
dels recursos dels serveis d’ocupació”.
Pel que fa a les Polítiques d’Orientació, l’Informe creu que han de ser
reformulades per tal de “dotar-les d’eines i recursos que augmentin
l’eficiència dels orientadors professionals i permetin que aquestes juguin
un paper mes important”.
Sobre les polítiques de Formació, l’Informe assenyala que “en el
context actual de crisi, cal posar l’accent en formar els desocupats en les
habilitats que el mercat laboral demanda”. En aquest sentit, recomana
augmentar la cobertura de la Formació Professional dual per respondre
millor a l’increment de l’atur juvenil.
L’informe adverteix que el context de crisi provocat per la pandèmia
de la COVID-19 i la reducció de pressupost en Polítiques Actives d’Ocupació
s’ha de veure com una oportunitat per a millorar l’eficiència del sistema
recuperant així la confiança de les institucions i de la societat en la seva
efectivitat”.
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