
MOCIÓ A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL DE PERSONES CUIDADORES D’INFANTS I

D’ATENCIÓ A PERSONES VULNERABLES

El 18% de la població́ granollerina és major de 65 anys, una xifra que s’enfila al
20% al  territori  català.  Aquesta  circumstància,  d’envelliment  progressiu  de  la
població́, ens mostra un canvi demogràfic que exigeix un replantejament de les
polítiques públiques adreçades a la gent gran. A Catalunya, amb un règim de cura
de l’envelliment poc desenvolupat pel fet que tradicionalment les famílies s’han
encarregat  per  si  mateixes  de  la  cura  de  les  persones  grans,  cal  replantejar
especialment aquelles polítiques que afecten els serveis i les prestacions a persones
en situació́ de dependència. 

La  conjuntura  actual  i  els  canvis  demogràfics  i  socials  estan  fent  d’aquest
replantejament  polític  una  necessitat  punyent.  Les  prestacions  públiques  son
minses  i  les  famílies  es  veuen  desbordades.  Des  del  context  polític  actual  és
possible  desenvolupar  un  sistema  d’atenció́  integral  que,  sense  desmerèixer  ni
deixar d’incorporar l’atenció́ que presten les famílies a les persones grans, els doni
els serveis i les prestacions que necessiten. 

Aquesta  necessitat  s’ha  agreujat  amb  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  doncs  la
imposició de quarantenes o d’aïllaments ha impactat inevitablement en la cura dels
familiars dependents o dels infants – en detectar-se casos positius a les escoles o
llocs de treball –. En aquest sentit, la creació d’una borsa de treball per a persones
cuidadores  d’infants  i  persones  en  situació  de  dependència  tindria  un  doble
objectiu: d’una banda, afavorir l’ocupació de persones que o bé s’han quedat sense
feina o bé treballaven en situacions precàries, i, d’altra banda, donar resposta a les
necessitats que les famílies tenen actualment i que previsiblement incrementaran
en el futur.

El  Servei Local d'Ocupació a Granollers,  presta serveis a  ciutadans en situació
d'atur, tot ajudant-los en millorar la seva ocupabilitat i  en la cerca d’un lloc de
treball, i d’altra banda, a empreses que cerquen cobrir les seves vacants. 



Can Muntanyola,  és un espai  referent a  Granollers en matèria d’ocupació; on
s’ofereix formació i assessorament a les empreses, acompanyament a les persones
emprenedores  i  allotjament  de  projectes  empresarials. Creat  per  iniciativa  de
l’Ajuntament de Granollers i de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport
del FEDER i de la Diputació de Barcelona, ofereix ja actualment un ampli ventall
de programes de formació, borsa de treball i projectes empresarials dirigits – entre
d’altres – a la innovació, digitalització o energies renovables, però, donada la seva
especialització  en  empresa  i  emprenedoria,  actualment  no  existeix  formació
especialitzada per a la cura de persones en situació de dependència, que s’adreci a
persones demandants d’ocupació.

En aquest sentit, i considerant que al nostre municipi hi ha més de 4.500 persones
demandants d’ocupació, es proposa la creació d’una borsa de treball especialitzada
per a persones cuidadores, que serveixi una doble funció: en primer lloc, oferir un
espai  per  als  professionals  del  sector  on  rebre  un  més  que  necessari
acompanyament  per  al  correcte  desenvolupament de  l’activitat,  tot  mitigant  els
efectes de la temporalitat i la precarietat, i tot el que això comporta per a la persona
treballadora i,  en segon lloc, oferir una nova sortida professional a persones en
situació  d’atur  que,  prèvia  formació  per  a  garantir  els  màxims  estàndards  de
qualitat  i  de seguretat  sanitària,  pugui trobar una feina en l’atenció a infants o
persones en situació de dependència. Aquesta borsa, alhora, també permetria que
empreses del sector puguin accedir més fàcilment a personal qualificat.

Aquesta doble aposta, que ja ha estat implementada a la Paeria de Lleida, i que
Terrassa està desenvolupament, fa que aquesta sigui una política tant social com
econòmica: promovent la professionalització i la millora de les condicions laborals
d’un col·lectiu de persones treballadores les quals la demanda anirà en augment, i,
alhora, facilitant a les famílies l’accés a persones formades i preparades per a la
cura dels seus infants i persones grans. 

Per  això,  el  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents



ACORDS

Primer.-  Estudiar  la  creació,  per  part  del  Servei  Local  d’Ocupació  (a  Can
Muntanyola), d’una borsa especifica de treball de persones cuidadores d’infants i
de persones en situació de dependència.

Segon.- Implementar itineraris formatius especialitzats en l’àmbit de l’atenció als
infants i l’envelliment – així com la discapacitat – que complementin la formació
de  les  persones  demandants  d’ocupació,  tot  promovent  un  major  grau  de
professionalització del sector.

Tercer.- Considerar, en el disseny de la borsa d’ocupació, que les ofertes de feina
puguin  originar-se  tant  en  empreses  especialitzades,  com  directament  per  les
famílies que es trobin en necessitat de contractar una persona d’aquest àmbit, tot
vetllant pel compliment de les obligacions en matèria de treball. 

Quart.- Establir la col·laboració amb l’àrea de Serveis Socials, per tal de donar a
conèixer  la  seva  existència  a  aquelles  famílies  amb  persones  en  situació  de
dependència que requereixin d’una persona per a la seva cura. Alhora, també per
oferir la possibilitat a persones que reben ajuts de qualsevol mena i que es troben
en situació d’atur, per tal d’ajudar-les a accedir a un lloc de treball. 

Cinquè.-  Alhora,  també  realitzar  aquesta  difusió  amb  els  mitjans  propis  de
l’Ajuntament, per assolir-ne el màxim grau de coneixement possible per part de la
població – arribant també així a persones demandants d’ocupació.

Granollers, 20 de maig de 2020


