
 

 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA JUVENIL 
 

L´atur juvenil en la Comunitat Valenciana és sense cap dubte un dels grans problemes als quals 
ens enfrontem com a societat i on les i els joves som les grans víctimes. 
 
Després de nombroses propostes ineficaces per a acabar amb la xacra de la desocupació juvenil 
fa uns mesos des del govern central i autonòmic, se'ns presenta la garantia juvenil com la solució 
a la desocupació dels i les joves menors de 25 anys. 
 
Segons el propi Ministeri d'Ocupació i Seguretat social, la Garantia Juvenil és “una iniciativa 
europea que pretén facilitar l'accés dels joves menors de 25 anys al mercat de treball. A Espanya 
s'emmarca en l'estratègia de Empreniment Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social. La recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves 
menors de 25 anys puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver 
finalitzat els seus estudis o quedar aturats” 
 
Malgrat que valorem la mesura com un “pegat” al problema estructural que suposa la 
desocupació juvenil, entenem que pot servir com a mesura d'inserció laboral sempre que siga 
ben executada. Quatre mesos després del seua ja tardana aplicació, en la Comunitat Valenciana 
ens trobem amb els següents problemes pel que fa a aquesta iniciativa: 
 
 - No existeixen dades oficials sobre l'aplicació de la iniciativa. 
 - No funciona el programa informàtic pel qual haurien d'inscriure's els i les interessades. 
 - Les empreses no han rebut cap tipus d'informació sobre el pla de garantia juvenil. 
 - Al SERVEF no existeix cap model del contracte, ni les claus corresponents en la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, per tant les empreses que hagen intentat contractar a través 
d'aquesta modalitat en principi ho hauran fet a través d'unes altres, a l'espera que la situació 
es regularitzara. 

 
Per l'exposat, exigim que: 
- Des de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació es facen públiques les dades 

sobre l'aplicació de la Garantia Juvenil. 
- Que es faça un pla de difusió entre l'entramat empresarial de la Comunitat Valenciana perquè 

es conega i es puga utilitzar. 
- Que es faça difusió entre la joventut valenciana perquè els i les aturats joves puguen acollir-se 

a aquesta iniciativa. 
- A causa que la majoria de les accions incloses al Pla de Garantia Juvenil van a estar bonificades, 

tots els programes que conjuguen formació i ocupació en les empreses vagen acompanyats de 
compromisos concrets de contractació. 

- Finalment, quant al seguiment i avaluació del Pla, considerem que ha de realitzar-se a través 
dels Serveis Públics d'Ocupació, i hauria de garantir la participació dels interlocutors socials, de 
manera que es milloren substancialment la participació dels agents socials en els plans i 
estratègies que implementen aquest programa, la qual cosa redundarà en l'eficiència i eficàcia 
en l'atenció de les persones aturades. 
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