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Desigualdad ■
Desempleo ■

Injusticia ■

Pobreza ■

Falta de oportunidades■

■ Nuevos modelos de economía
■ Colaboración

■ Sostenibilidad

■ Educación

■ Nuevas oportunidades
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Polítiques Actives d’ Ocupació i
Desenvolupament Local
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Polítiques Actives d’Ocupació

Les mesures que pretenen ajustar l’oferta i la demanda de treball, apropar
els treballadors i els llocs de treball (“de doble direcció”). (Rehn, 1989).
Tenen per objectiu la millora del funcionament del mercat de treball i la
millora simultània de la posició competitiva dels aturats i d’altres grups en
desavantatge en el mateix, així com la millora general de qualificació dels
treballadors per aconseguir l’inserció laboral o el manteniment del treball
existent (“políticas de ajuste fino”).
Tenen com objectiu d’una banda, casar les necessitats de les empreses,
per la qual cosa al personal es refereix, amb la de les persones que estan
buscant ocupació, i per un altre, incentivar la creació de llocs de treball
lligats a l’evolució del creixement econòmic. (UE, 1995).
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Desenvolupament (Econòmic) local

El desenvolupament local es pot definir com, “un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals,
que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens
existents en un territori determinat, la posada en marxa d’una
estratègia de desenvolupament i la cooperació entre l’àmbit
públic i el privat, es capaç d’estimular, fomentar i diversificar
la seva activitat econòmica, garantint la sostenibilitat dels
processos, la creació d’ocupació decent, i millorar la qualitat
de vida i el benestar social de les poblacions locals”.
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Dimensions del DEL

Dinamització i diversificació
econòmica del territori

Noves formes de gestió i
promoció de les economies
locals

Desarrollo local
Desenvolupament local

Innovació i desenvolupament
del teixit productiu local

Desenvolupament i reequilibri
econòmic, social i
ocupacional del territori
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Concertació i Estratègies territorials d’ocupació
i desenvolupament local:
Fent una mica de memòria: Antecedents.
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Pactes territorials per a l’Ocupació
 No varen servir per articular realment la concertació territorial ni el disseny d’estratègies botton up
 La concertació no s’aconsegueix «a cop de Decret»
IKEI (2010). Assistència tècnica per al disseny d’un model de suport tècnic a les entitats prestadores de serveis per part del SOC.

Lliçons apresses de l’anàlisi en profunditat de 14 experiències de
desenvolupament local a Catalunya i anàlisis de dades obtingudes de 50
oficines de promoció econòmica de Catalunya.
 Les anomenades OPE’s (Oficines de Promoció Econòmica) constitueixen una xarxa consolidada
d’actors clau en el territori, que expressen el compromís a llarg termini amb les polítiques generals
de desenvolupament i ocupació.
 Es proposa una relació més contractual entre el SOC i els actors territorials i el manteniment de la
diversitat de models d’organització i gestió de la cooperació entre actors públics i públic-privats del
territori.
Innovación y consultoría en políticas públicas, sl (2011). AATT Mapa de recursos Desenvolupament Local a Catalunya.
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Criteris per a la configuració d’un model d’intervenció territorialitzat
Les estratègies territorials hauran d’incloure i considerar si més no el següent:
•

Una escala territorial adaptada i funcional als reptes plantejats assegurant la coherència entre
les orientacions del SOC i les necessitats-potencialitats dels diferents territoris.

•

Un projecte de territori que integri les diferents polítiques sectorials de manera transversal i que
compti amb un lideratge local/territorial. S’ha de passar de la lògica de la territorialització de les
polítiques a una lògica de polítiques territorialitzades.

•

Unes associacions d’actors públics, socials i privats compromeses amb el projecte.

•

La configuració de la “base territorial” descarta el criteri de la delimitació administrativa com a
criteri per a l’aplicació del model.

•

El partenariat o associació territorial es defineix en funció d’un territori i d’un projecte que,
bàsicament, generen compromisos institucionals, públics i privats, per a portar a terme una estratègia
d’interès compartit.

Això hauria de suposar modificar la relació «dominant» entre el SOC i els actors territorials que
actualment és la de client-proveïdor i avançar cap a una relació de «socis».
Innovación y consultoría en políticas públicas, sl (2013). AATT Models d’intervenció territorialitzats del SOC.
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Una experiència de la concertació de les polítiques d’ocupació i
promoció econòmica del Vallès Occidental (COPEVO)
•

El seu objectiu fonamental consistia en millorar globalment l'eficàcia i eficiència
del sistema ocupacional i la competitivitat empresarial locals a través de la
descentralització de les PAO i de les polítiques de desenvolupament local.

•

L’experiència va assolir dinàmiques de coordinació i cooperació en matèries
importants però en termes limitats, i de manera més formal que real.

•

Probablement l’experiència no va tenir un lideratge propi suficientment fort i amb
un objectius reals prou ambiciosos.

•

La motivació dels actors a la concertació no hauria de basar-se de manera principal
en la captació de recursos (pseudopartenariats).

Ivàlua (2016). Avaluació de la implementació del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO).
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Una anàlisi de les experiències de concertació de les estratègies d’ocupació i
desenvolupament local. Programa «Treball a les 7 Comarques»
•

El seu tret fonamental és la voluntat d’enfortir el paper polític i institucional dels governs
locals i territorials i els seus equips tècnics.

•

També impulsar, executar i proveir les polítiques ocupacionals i de foment del
desenvolupament del territori, mitjançant la concertació territorial afavorint la constitució d’una
xarxa de relacions amb els agents socials, econòmics i ciutadans.

•

El Programa ha assolit en diversos graus un arrelament territorial important.

•

La carta de serveis ha proporcionat un marc de referència estable pels territoris.

•

Els potencials lideratges institucionals locals han de tenir una important capacitació i
habilitació des del SOC.

•

El mecanisme de la subvenció anual és contradictori amb la naturalesa del programa, que hauria de
tenir un marc de continuïtat previsible i estable per períodes superiors als d’un any.
Ivàlua (2016). Avaluació del disseny i de la implementació del programa «Treball a les 7 Comarques».
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Models de governança d’ocupació
i desenvolupament local:
del model de governança basat en la jerarquia als models
basats en xarxes
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Governança local

La governança es la forma de govern que posa l'èmfasi en les necessitats i
l’apoderament de la societat i pretén trencar amb l’estil jeràrquic de l’actual
sistema institucional/administratiu.
La seva finalitat es la col·laboració entre el govern i la societat civil per a la
regulació dels assumptes col·lectius (ocupació i desenvolupament econòmic)
amb criteris d'interès general.
El que la caracteritza es la cooperació i la gestió de les interdependències
(gestió relacional o de xarxes).
Els valors propis de la governança que la fan avançar com a mode o forma de
governar són: respecte, tolerància, participació, racionalitat, confiança,
compromís i col·laboració.
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Models de Govern/ Governança
Traditional public
administration

New Public
Management

Public value
management

Estat - Administració

Intervencionista

Limitat (privatització i
desregulació)

Localitzat i associat
com un actor més.

Governança a través
dels actors

Jerarquia, servidors
públics

Mercats
Provisors
Clients

Xarxes i partenariats.
Lideratge cívic.

Rol dels responsables
polítics (policy
makers)

Ordenants

Facilitadors

Líders i intèrprets

Rol dels responsables
tècnics (public
managers)

Sacerdots / màrtirs /
missioners

Maximitzadors del
mercat i l’eficiència

Exploradors/impulsors
de canvis en la dinàmica
de les relacions socials

Rol de la població

Ciutadà usuari

Clients

Co-productors, cocontructors i ciutadans

Estratègia

Centrada en l’estat i
els prestador dels
serveis

Centrada en el
mercat i el
consumidor

Conformada per la
societat civil i
l’administració

Font: elaboració pròpia adaptada de Eizaguirre Anglada, Santiago: Innovació social, nous jaciments d’ocupació i desenvolupament local
(2016)
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Aproximacions jeràrquiques i de xarxa a la governança
Windsheimer, contempla cinc elements que diferencien la visió en xarxa de la
governança de la aproximació jeràrquica de la mateixa. Aquests elements estan
recollits al següent quadre:
Aproximació

Jeràrquica

En xarxa

Elements

Prioritats

Estructura

Procés

Fronteres

Tancat

Obert

Formes de participación

Coordinació

Cooperació/col·laboració

Mecanismes de vincle

Rendiment de comptes

Confiança

Font de poder

Delegació de poder

Apoderament

Fuente: Estensoro,M. y Larrea,M., “Vers un nou model de desenvolupament territorial: el repte de reaprendre
formes de treball 2015, adaptada de Windsheimer (2007).
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Què s’entén per concertació local a nivell territorial?

La concertació consisteix en
constituir una xarxa de
relacions i de recolzament
entre els actors d’un territori
(institucionals, socials, econòmics
i altres entitats representatives),
amb la finalitat de valoritzar al
màxim el seu potencial de
desenvolupament i de
generació d’ocupació reforçant
les actuacions sectorials amb una
reflexió “transversal”
multidimensional i territorial.
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Qüestions clau a considerar per tal que els espais de concertació territorial funcionin

Disposar d’una planificació estratègica territorial a mitjà/llarg termini i
d’un acord territorial marc de naturalesa polític-institucional .

Que en els àmbits territorials de concertació de les estratègies
territorials conflueixin capacitat executiva i visió estratègica del
territori.

Claredat i consens pel que fa als objectius.

Evitar la proliferació d’instàncies administratives, valorar i tenir en
compte els diferents àmbits institucionals o estructures existents.
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Quins factors ens permetran avançar cap a un model de governança en xarxa

Els actors territorials
han de compartir
l’interès per generar un
nou model de
governança.

Motivació i confiança

Compromís
institucional i
llenguatge compartit
amb els agents.

Diagnòstic territorial
compartit.

Una estratègia territorial
d’ocupació i
desenvolupament local.

Definició clara de les
funcions i de les regles
del joc.

Recursos per donar
suport al procés i
confiança en el ús
d’aquests recursos.

Facilitadors o impulsors
amb coneixement
expert i coneixement del
procés.
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