PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA
INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA A LA XARXA
D’OFICINES TÈCNIQUES LABORALS
APROVAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Oficines Tècniques Laborals (OTL) són serveis locals amb projecció municipal o
supramunicipal que tenen com a missió atendre i prestar serveis a persones amb un trastorn
de salut mental, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de l’ocupació amb una
metodologia de treball específica adaptada a les seves necessitats.
La crisi econòmica ha provocat un augment significatiu de les malalties mentals. En concret,
d’un 20 % en trastorns depressius i d’un 8 % en episodis d’ansietat. Es constata que les
persones aturades són més vulnerables a patir malalties mentals. Es calcula que un 4,5 % de la
població catalana és susceptible de patir un trastorn mental greu al llarg de la seva vida. En el
cas de la ciutat de Terrassa això implica unes 10.000 persones.
Les persones amb trastorn de salut mental (TSM) tenen més dificultats d’integrar-se en el
mercat de treball a causa dels estereotips, prejudicis i discriminació que hi ha en la la nostra
societat i que els caracteritzen com persones poc adequades o incapaces de treballar. Només
un 27,1 % de les persones una malaltia mental són laboralment actives i dins d’aquest
col·lectiu la taxa d’atur és molt elevada.
El teixit associatiu de la ciutat de Terrassa, amb entitats com l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de Terrassa, ha treballat intensament per trobar els mecanismes a nivell
municipal per proveir de serveis específics a aquest col·lectiu. El marc de la inserció laboral
però necessita d’eines més específiques i un sistema professionalitzat que cobreixi aquesta
necessitat.
Les OTL són els únics dispositius públics d’inserció laboral del territori especialitzats en salut
mental. A més, les OTL complementen l’activitat dels serveis locals d’ocupació (SLO), acció
necessària per a la recuperació sociolaboral de les persones amb malaltia mental. Les OTL
ofereixen a les persones usuàries un conjunt de serveis especialitzats orientats a la millora de
la seva ocupabilitat. Paral·lelament i complementàriament fan una tasca intensa d’apropament
al teixit productiu per captar i identificar ofertes de feina ajustades al perfil, les expectatives i
les necessitats específiques de les persones beneficiàries.
La Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals
(OTL), impulsada i liderada per la Diputació
de Barcelona, va néixer l’any 2002. La
Diputació de Barcelona va considerar que
millorar les oportunitats laborals de les
persones amb una malaltia mental era una
necessitat. En aquesta línia de treball, la
Xarxa d’OTL té com a finalitat contribuir a
l’accés i permanència en el mercat laboral
de les persones amb trastorns de salut
mental que viuen a la província de
Barcelona.

Terrassa i la seva àrea d’influència més immediata no es va incorporar, en el seu dia, a la Xarxa
d’OTL (vegeu imatge), la qual cosa constitueix un dèficit assistencial i un desavantatge
competitiu territorial que caldria corregir. És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de
Terrassa adopta els següents
ACORDS

Primer. Iniciar converses amb la Diputació de Barcelona a fi i efecte d’impulsar la creació d’una
OTL a Terrassa, per a la cobertura territorial de la ciutat i el seu àmbit d’influència immediat en
matèria de suport a la inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.
Segon. Procedir a dotar tècnicament i econòmica aquesta nova OTL, en cas que les converses
amb la Diputació de Barcelona fructifiquin, al llarg de l’exercici 2016.
Tercer. En cas que els dos punts anteriors s’acompleixin satisfactòriament, procedir a sol·licitar
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2017 d’aquesta institució, un
ajut econòmic per al cofinançament de l’OTL. Aquest ajut està vinculat al fons de prestació del
recurs “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, del programa “Polítiques
de mercat de treball” de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

