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Introducció
La Joventut Nacionalista de Catalunya, en tant que primera organització políticojuvenil del país, vol donar resposta a la situació global que pateixen molts dels i les
joves de Catalunya. I nosaltres, com a joves que aspirem a transformar la realitat que
ens envolta no volem mantenir-nos-en al marge. Volem ser part activa en la
construcció d’un futur més just i més pròsper; la construcció d’un país que sigui
capaç d’oferir oportunitats per tots aquells joves que volen emancipar-se i construir
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un projecte vital sòlid.

La JNC té les idees clares respecte de les necessitats dels i les joves de Catalunya.
Les causes actuals de l’atur juvenil són, en part, per la conjuntura econòmica.
Emperò, hi ha altres causes que són estructurals i que responen al relaxament de les
administracions alhora de fer les reformes necessàries. Algunes de les reformes que
calien són la reforma del mercat de treball – guanyant amb flexiseguretat – la reforma
del sistema de pensions i de la seguretat social – fent-los més sostenibles – i la
reforma del sistema educatiu.

La nostra posició és molt crítica respecte les reformes empreses fins el moment. Som
conscients que calia fer moviments davant la situació d’immobilisme, però les
reformes empreses fins al moment no aborden els principals problemes amb
determinació i valentia.

Els esdeveniments dels últims anys sumat a la pèrdua de força laboral i l’augment de
la precarietat, especialment en la població jove, genera molts interrogants alhora de
generar dinàmiques favorables a l’adequació dels joves en el mercat de treball i de
tenir, de cara als reptes dels propers anys, generacions de joves capaços de donar
resposta a les necessitats futures a nivell global, nacional i local.
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Hem de ser capaços de repensar i aportar respostes que ens permetin sortir d’aquest
atzucac el més aviat possible. És evident, que algunes de les respostes que donem
avui no tindran efecte a curt termini, però poden assentar unes bases que ens
permetin tenir un model de mercat laboral que permeti no haver de viure situacions
com l’actual, o si més no ser capaços de poder respondre amb més rapidesa.

És responsabilitat nostre demanar als representants públics que governen a
Catalunya, siguin del color que siguin, que apostin decididament per posar “fil a
l’agulla” el que avui és ja una emergència social i nacional. No ens podem permetre,
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com a generació que viu i treballa pel present, hipotecar-nos el futur.

En la mesura que sigui possible la Joventut Nacionalista de Catalunya posa sobre la
taula la necessitat d’elaborar entre tots els agents implicats (administracions,
patronals, sindicats, empreses i societat civil) un acord transversal amb mesures
concretes i amb partida pressupostària per fer front a l’atur juvenil.

També, com a nacionalistes que som, apostem decididament per l’elaboració d’un
Marc Català de Relacions Laborals que ens permetin, des d’una òptica catalana i de
proximitat, fer front a les situacions actuals i futures del mercat de treball a
Catalunya.
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Context actual
La situació actual de crisi econòmica està tenint conseqüències negatives en molts
àmbits de la societat. Els tres pilars de l’Estat del Benestar estan patint la mancança
de recursos degut a la falta d’ingressos i l’elevada despesa que suposa per una
economia en recessió i amb problemes de finançament.

Dintre d’aquest context econòmic, l’última Enquesta de Població Activa (EPA, 4rt
trimestre 2012) aporta unes dades força reveladores de la situació laboral dels joves a
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Catalunya està arribant a ser problemàtica. Algunes de les dades queden resumides
en aquests punts:

•

La temporalitat entre les persones joves és del 49,6%. La precarietat en la
contractació fa que els i les joves siguin més vulnerables en un període de
crisi.

•

L’atur afecta més als més joves. La taxa d’atur entre les persones joves de
16 a 24 anys és del 52,1%. Aquestes dades apunten la dificultat de trobar la
primera feina en una situació de crisi com l’actual.

•

L’any 2012 ha estat l’any en què han desaparegut més llocs de treball de joves
de 16 a 29 anys de tot el període de crisi. En concret, en un any han
desaparegut un 17,5% dels llocs de treball ocupats per joves.

•

La taxa d’emancipació dels joves de 16 a 29 anys (procés vinculat al
desenvolupament personal, professional i laboral) cau fins el 25,8% i situa
l’emancipació dels i les joves a nivells del 2003.

L’atur suposa un fracàs del mercat laboral a l’hora de permetre que la població en
edat activa pugui incorporar-s’hi. I fins i tot, mantenir-s’hi. Malgrat l’atur a Catalunya
és alt, ho és encara molt més pel col·lectiu jove. En aquest últim trimestre l’atur
juvenil ha marcat un rècord històric del 52%. I la tendència a l’alça sembla que no
tingui fre.
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L’atur juvenil, combinat amb una taxa d’activitat baixa i una població activa que va
contínuament disminuint (ja sigui perquè la població jove decreix o bé molts joves es
veuen obligats a marxar a l’estranger), suposa una xacra que genera greus problemes
a una societat que pretén estar a l’elit de les economies més competitives del món.

No podem deixar de banda que disposar d’una feina remunerada suposa una de les
peces fonamentals per construir un projecte vital, per no dir que és la peça
fonamental. Sense una bona remuneració, és pràcticament impossible emancipar-se.
Per tant, és important que els governs i les diferents administracions es prenguin més
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seriosament el problema de l’atur juvenil i posi en pràctica polítiques concretes,
integrades i transversals que aconsegueixin revertir la situació en el temps més ràpid
possible.

Les expressions “Joves sense futur” o “Generació perduda” queden lluny de ser
només estereotips, pot arribar a convertir-se en els propers temps en una realitat. El
que amb l’inici de la crisi mostrava com a tendència s’ha acabat acomplint, en gran
part, per la cruesa i l’allargament de la crisi econòmica, financera, política i social
que vivim. La generació de joves actual, ni la societat en el seu conjunt, es pot
permetre perdre una generació molt preparada que no vegi un futur millor.
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Com fer front a l’Atur Juvenil?
Tot seguit presentarem un conjunt de mesures concretes per fer front a l’atur
juvenil, però volem deixar constància que les mesures difícilment podran ser
efectives si no compleixen els requisits que abordem a continuació. Alguns d’ells són,
per exemple, la integralitat i la transversalitat de les polítiques d’ocupació així com
una reformulació de les mateixes, la millora de les competències de les persones
joves, la transició de l’escola o la universitat al món laboral i la prevenció de
l’exclusió social i la pobresa mitjançant l’educació i l’ocupació.
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Les mesures que presentem persegueixen els següents objectius:

1. Enfocament integrat i coherent de les polítiques d’ocupació juvenil requereixen
de la combinació d’intervencions en diferents àmbits – educatiu, laboral, social,
etc – i que s’orientin tant a la oferta i la demanda de mà d’obra com al volum i
la qualitat de l’ocupació.

2. Reformar i millorar l’eficiència de les polítiques d’ocupació i adaptar-les a la
realitat del mercat laboral i a les característiques del territori; augmentar-ne
l’eficàcia en la millora de l’ocupabilitat (els coneixements, les capacitats i les
competències) perquè s’ajustin a les necessitats canviants del mercat de treball
i als nous sectors d’ocupació en creixement, a través del desenvolupament de
sistemes justos, flexibles i eficaços d’ensenyament i formació de qualitat
elevada així com a través de l’aprenentatge no formal i del treball juvenil, en el
marc d’una economia basada en el coneixement i la indústria d’alt valor afegit.
En aquesta línia, s’afegeix a la delimitació dels col·lectius prioritaris als quals
han d’anar destinades les politiques d’ocupació que cal prestar especial atenció
a les persones joves amb dèficit de formació.

3. Orientar professionalment i tenir uns serveis d’assessorament de qualitat per
ajudar les persones joves en les seves decisions respecte a les transicions al
mercat de treball. En aquesta matèria, es destaca el paper que poden tenir els
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serveis públics d’ocupació i els serveis d’informació a la joventut. En aquest
sentit, les Oficines Joves d’Emancipació han de ser, realment, una eina eficaç al
servei de la gent jove.

4. Desenvolupar polítiques integrades de flexiseguretat per augmentar la
flexibilitat del mercat de treball, oferir seguretat en l’ocupació, evitar la
fragmentació del mercat de treball, estimular les possibilitats de les persones
joves com a treballadors i propiciar-ne la mobilitat, tant geogràfica com
intersectorial.

5. Donar suport real al treball per compte propi (autoocupació) i a l’esperit
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emprenedor de les persones joves a través de l’educació sobre la capacitat
empresarial i emprenedora, impulsar línees de crèdit específiques per a la
creació

d’empreses,

emprendre

programes

de

tutoria,

fomentar

el

reconeixement de les empreses joves i reduir la fiscalitat directa associada a la
creació d’empreses per a persones joves.

6. Prevenir l’exclusió social i la pobresa de les persones joves i la transmissió
d’aquests

problemes

entre

generacions.

S’ha

de

garantir

la

igualtat

d’oportunitats de la població amb risc d’exclusió social, abordant aquesta
problemàtica des de l’òptica de l’educació i l’ocupació per a la bona inclusió
social.

7. Potenciar

l’aprenentatge

permanent

(formació

contínua)

per

tal

de

desenvolupar competències clau i millorar els resultats tenint en consideració
les necessitats del mercat de treball i garantir que els joves i adults
aconsegueixin nivells superiors de qualificació.

8. Reforçar les polítiques de mobilitat a la UE per aconseguir que les persones
joves puguin realitzar activitats educatives reglades i activitats formatives
laborals en altres estats membres.
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9. Facilitar l’accés de les persones joves a la seva primera ocupació, vetllant per
evitar polítiques que contribueixin a la segmentació del mercat de treball;
ajudar decididament i amb caràcter prioritari les persones joves que es troben
fora de l’àmbit educatiu i del laboral; crear un “contracte únic indefinit”
definit com un contracte amb un període de prova prou llarg i un augment
gradual dels drets de protecció, accés a formació, aprenentatge permanent i
orientació professional per a tots els treballadors; introduir uns ingressos
mínims específics per a persones joves, així com costos salarials amb
discriminació positiva, a fi que els contractes fixos per a persones joves siguin
més atractius i abordin la segmentació del mercat de treball d’acord amb els
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principis comuns de flexiseguretat.

10. Instar a les administracions competents per un Nou Acord de mesures destinades
a la millora de l’Ocupació Juvenil que contempli l’exposat anteriorment.
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29 propostes per fer front a l’Atur Juvenil
# FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ

1. Apostar decididament per l’elaboració d’un Marc Català de Relacions Laborals.
2. Simplificar i clarificar les diferents modalitats contractuals amb l'objectiu
d'acabar, per una banda, amb la precarietat i, per altra banda, amb la dualitat
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del mercat de treball.

3. Adequar el contracte a temps parcial per combinar l’ocupació i la formació dels
joves.

4. Augmentar les bonificacions a la contractació de joves, posant especial atenció
en els joves d’exclusió social (joves que fa més de 12 mesos que es troben
desocupats) i els discapacitats.

5. Incentivar la contractació́ de joves menors de 30 anys en sectors on hi hagi una
menor demanda relativament al total de l'ocupació però̀ que siguin considerats
estratègics pel desenvolupament del país.

6. Impulsar la figura de l’aprenent. Donar més suport als contractes en pràctiques i
als d’aprenentatge i formació, atorgant una subvenció del 50% del SMI i la
reducció del 100% de les cotitzacions socials pels nous contractes en pràctiques,
amb titulats universitaris, i per a contractes d’aprenentatge i formació, amb
titulats de formació professional.

7. Impulsar les beques per a pràctiques no laborals a les empreses i entitats sense
ànim de lucre amb una subvenció equivalent al 50% de l’IPREM i bonificar la
conversió de les pràctiques en contractes estables.
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8. Realitzar Campanyes per part de la Inspecció de Treball, en relació a
l’encobriment d’una relació laboral en les beques i pràctiques no laborals a les
empreses.
# OCUPACIÓ i #FORMACIÓ

9. Promoure la Garantia Juvenil en la línia que marca la Unió Europea tenint en
compte la realitat i els recursos de què disposa Catalunya, on es defineixi el
compromís de les administracions davant la situació actual de l’atur juvenil
posant tots els mecanisme que té al seu abast per proporcionar una oferta de
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feina, una formació o un procés educatiu durant un temps concret.

10. Acompanyar amb unes polítiques públiques d’ocupació la reincorporació ràpida al
mercat laboral.

11. Reclamar el finançament de les polítiques actives d’ocupació, que passarien a ser
gestionades pel SOC.

12. Aprofitar el Servei d’Ocupació de Catalunya i crear una àrea de treball que es
dediqui exclusivament a la realització de polítiques d’ocupació destinades als
joves (SOC jove), com la que ja es porta a terme per el foment de la contractació
de persones discapacitades.

13. Internacionalitzar el SOC obrint la porta a la mobilitat laboral, la realització de
pràctiques i de processos formatius a l’estranger als joves que ho desitgin.

14. Realitzar per part del Servei Públic d’ocupació de Plans d’Ocupació destinats als
joves que ho desitgin i adequats a les diferents realitats territorials.

15. Oferir, des de l’administració, llocs de treball públic reservats per a joves (ex.
els AODL) i programes de formació addicional per a joves amb dèficits formatius.
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16. Promoure beques “segona oportunitat”, remunerada, per a joves sense feina i
sense estudis, condicionada als resultats acadèmics, per tal de reintroduir-los de
nou al sistema educatiu i/o al mercat laboral.

17. Involucrar els centres de formació i de treball, els serveis públic d’ocupació, els
col·legis i gremis professionals i les cambres de comerç en el disseny i la
implementació dels programes d’aprenentatge i de formació professional.

18. Millorar els processos de transició del sistema educatiu al mercat laboral
mitjançant l’adequació dels programes de pràctiques a la realitat acadèmica i
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empresarial. Per exemple, fer una part del programa de pràctiques un cop acabat
el curs acadèmic.

19. Prioritzar, en aquest any, la posada en marxa de la Llei de Formació Professional.
20. Apostar clarament, dins del marc de la Llei d’FP, pels programes de formació
dual i dels centres integrats de FP, que permetin l’adquisició de coneixements
teòrics i, alhora, que millorin les habilitats i aptituds des d’una vessant pràctica a
les empreses.

21. Incrementar el nombre de places de formació professional, així com crear nous
programes d’aprenentatge que millorin la imatge i la facin més atractiva, també
com una forma d’evitar l’abandonament escolar.

22. Promoure el reconeixement de l’aprenentatge informal i no formal mitjançant
l’acreditació i validació d’experiència professional o bé l’actualització dels
mateixos mitjançant processos formatius.

23. Orientar la formació superior a l’ocupabilitat i fomentar l’intercanvi entre
l’empresa i la universitat sistemes de finançament via sector privat. D’una
banda, millorar la transició del sistema educatiu al mercat laboral i, per altra
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banda, convertir la mateixa universitat en un pol d’atracció per a les empreses
en matèria de coneixement i innovació (patrocinis i mecenatge).

24. Establir un cens dels joves que han hagut de migrar per les poques oportunitats
que ofereix el mercat laboral català i dissenyar un Pla de Retorn atractiu per
recuperar el capital humà que s’han perdut durant els últims anys.
# EMPRENEDORIA i # AUTOOCUPACIÓ

25. Coordinar en xarxa les oficines d'atenció a l'emprenedor i/o autònom a cada
municipi de més de 15.000 habitants, o en el seu detriment que sigui el Consell
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Comarcal qui ho assumeixi, sempre amb l'ajut de la Conselleria d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat, sense crear duplicitats.

26. Formalitzar una línea de crèdit específica per a la creació de noves empreses als
joves menors de 30 anys a través de l'Institut Català de Finances (ICF), que
serveixi com a destinació atorgar crèdits, operacions de finançament, avals i
altres garanties.

27. Dotar a ACC1Ó, organisme públic d'assessorament a l'empresa, d'un servei
específic per a joves emprenedors menors de 30 anys, amb la finalitat
d'assessorar

financerament,

orientar

estratègicament

i

potenciar

internacionalment els projectes emprenedors, actuant de forma proactiva i no
passiva.

28. Promoure els vivers d’empreses (prioritzant el territori) per orientar i assessorar
a les persones emprenedores que opten per crear la seva pròpia empresa, per tal
de facilitar-los, desenvolupar-los i consolidar-los, mitjançant l’acompanyament,
la recerca de finançament, incentius fiscals (bonificacions, exempcions de
tasques, etc.) o el suport tecnològic.
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29. Ampliar l’assignatura d’educació per l'emprenedoria en els centres d'educació
secundària, universitats i centres de formació professional generant i potenciant
els coneixements, habilitats i actituds pròpies de l’emprenedoria.

Document ratificat pel Comitè Executiu Nacional de la Joventut Nacionalista de
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Catalunya.
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