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ITINERARIS AUTÒNOMS.
Contingut de la iniciativa :
Entre els serveis que des de les administracions s’han d’impulsar per poder assegurar un
desenvolupament personal i professional , està el d’acompanyament individualitzat per poder
aconseguir que tothom pugui arribar allà on el seu projecte personal o de vida vol arribar.
Aquest acompanyament, dins dels aspectes professional i laboral s’ha incorporat de manera
generalitzada als serveis del SOIB. Des dels departaments d’Orientació del SOIB es
desenvolupen itineraris de formació i recerca activa per avançar en els projectes personals del
treballadors i treballadores i, molt especialment d’aquells col·lectius més vulnerables.
Els treballadors autònoms, són un grup laboral, els quals, a més de tenir unes capacitacions
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específiques per exercir la seva professió, necessiten d’una sèrie de destreses i coneixements
específics per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional, cosa que fa la seva
feina més complicada.

A més, ara amb la COVID-19 s’ha posat de manifest la feblesa dels autònoms i la necessitat de
un reforç de caràcter orientador i d’acompanyament del seus projectes empresarials per poder
readrecar i reorientar la seva activitat per poder fer-la rentable i assegurar la continuïtat davant
els canvis que s’estan generant.
Els i les treballadores autònomes també necessiten d’un seguiment i d’un acompanyament en
aquest procés de reorientació dels seus negocis on s’insereixi per una banda la formació i
l’actualització de coneixements i destreses imprescindibles per poder encarar una nova etapa
professional , ( o almenys, una etapa amb condicions diferents ) i la orientació i l’acompanyament
en el procés de reorganització, reorientació o redireccionament de les seves empreses.
Ara bé, els treballadors autònoms, no solen estar enregistrats en les oficines del Servei
d’ocupació com a demandants d’ocupació per la qual cosa no solen tenir accés als serveis
generals d’orientació d’aquestes Oficines i , a més, cal tenir un servei específic que atengui les
seves necessitats especifiques tant des del caire professional com del empresarial. Per la qual
cosa , cal desenvolupar , per part del SOIB un servei específic per autònoms que pugui facilitar
aquesta orientació i que permeti aquest acompanyament durant el temps necessari per poder tirar
endavant els seus projectes empresarials.
És per tot això que els grups sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar realitzant les
accions necessàries per poder reforçar l’atenció especialitzada d’orientació professional i
acompanyament per a treballadors autònoms.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir implementant i
ampliant accions específiques de formació per a professionals autònoms que els permetin millorar
les seves aptituds i coneixements com a professionals i empresaris autònoms.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avançar en el
desenvolupament d’accions específiques de “mentoring” per a empreses de treballadors
autònoms per a què els hi puguin donar suport en el desenvolupament dels seus projectes
empresarials.
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