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Barcelona Activa aconsegueix un rati d’inserció del
57% dels aturats de llarga durada durant el 2017
» Pel pla de xoc per a aturats de llarga durada han passat 2.524 persones i s’ha
assolit una inserció laboral de rècord, del 57%
»

S’han atès 738 persones joves a través dels programes específics per a ells i un 68%
d’ells han accedit a contractacions de més de mig any

»

L’Ajuntament de Barcelona destinarà 41.648.415 € a actuacions d’ocupació durant el
2018, dels quals 33,5M corresponen al pressupost de Barcelona Activa

»

Les diferents actuacions del Pla d’Acció per l’Ocupació 2017 han permès que 24.779
persones hagin participat del conjunt de serveis i programes ocupacionals de
Barcelona Activa

»

Fruit dels projectes integrals amb contractació (PICs) que prioritzen els col·lectius
amb especials necessitats han estat contactades en total 983 persones al llarg del
2017

L’Ajuntament de Barcelona destinarà 41.648.415 € a actuacions i mesures de foment de
l’ocupació durant el 2018, dels quals 33,5M corresponen al pressupost de Barcelona Activa per
consolidar les diferents actuacions previstes a l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona (EOB
2016-2020). El Pla d’Acció per l’Ocupació 2017 ha permès que l’any 2017, 24.779 persones
hagin participat del conjunt de serveis i programes ocupacionals realitzats o en fase d’execució.
El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha presidit avui la Comissió Rectora de
l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona (EOB 2016-2020), que integra patronals, Sindicats,
Entitats Tercer Sector i Universitats, amb l’objectiu de rendir comptes de la feina feta en matèria
d’ocupació el 2017 i presentar el Pla Actuació per l’Ocupació 2018.
Pel que fa al balanç del 2017, ha estat l’any en què Barcelona Activa ha reorientat la seva
política d’ocupació, tot treballant per apropar-se a col·lectius amb especials dificultats i per
desplegar uns serveis més propers a la ciutadania, apostant per una major territorialització de
Barcelona Activa.
Pel que fa als col·lectius amb dificultats, s’han desenvolupat programes adreçats als aturats
de llarga durada, on s’ha aconseguit un rati d’inserció del 57%. En concret, pel pla de xoc
per a aturats de llarga durada han passat 2.524 persones amb aquesta inserció record del
57% . Aquesta dada és especialment rellevant si es té en compte que la mitjana habitual dins

www.barcelona.cat/premsa

1

d’aquest col·lectiu és molt menor i que ja es considera un gran èxit assolir una inserció del
30%.
Pel que respecta a les persones joves de Barcelona, un dels col·lectius on hi ha un nivell
d’atur més elevat i amb una major precarietat, s’ha aconseguit que el 57% dels contractes
siguin superiors als sis mesos de duració. S’han atès 738 persones joves a través dels
programes específics per a ells. Aquesta dada, (un 68% de contractes de de més de sis mesos)
és rellevant per reduir la precarietat, si tenim en compte que a Barcelona, l’any 2017, gairebé el
40% dels contractes que es van signar van ser inferiors a un mes de duració.
Així mateix, s’ha posat de rellevància que s’han destinat recursos i esforços per fer inserció
laboral en aquelles persones amb patiment psicològic, desplegant el programa “A prop Jove”
en 4 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Aquest programa,
que es va posar en marxa per primera vegada l’any passat, ha arribat en el seu conjunt a un
total de 180 joves.
Resum de participació en els serveis i programes ocupacionals de Barcelona Activa 2017
Les diferents actuacions previstes al Pla d’Acció per l’Ocupació 2017 han permès que l’any
2017, 24.779 persones hagin participat del conjunt de serveis i programes ocupacionals
realitzats o en fase d’execució.
Es constata un major percentatge de participació per part de les dones (53,8%) respecte als
homes usuaris dels serveis i/o programes. Aquest percentatge està alineat amb la distribució de
l’atur a la ciutat.
Les diferents franges d’edat mantenen una
representació equilibrada malgrat, les persones
de 30 a 45 anys assoleixen una major
representació (36,6%) i, en menor mesura, el
col·lectiu jove (31%).
Uns percentatges que també s’alineen amb la
distribució per edats de l’atur de la ciutat de
Barcelona. Majoritàriament, les persones
usuàries i beneficiaries són aturades en un
59% (3 punts d’increment respecte l’any
passat) i tenen estudis secundaris (45%).
La distribució per districtes de les persones ateses per Barcelona Activa mostra que els
districtes de Sant Martí i Nou Barris són els que mantenen un major nombre de persones
ateses per Barcelona Activa, seguit de l'Eixample i Sants-Montjuïc.

www.barcelona.cat/premsa

2

La proximitat ha estat present, tant en els serveis i programes com també en els dispositius de
Treball als barris, on s’ha atès a 2.019 persones o en el conjunt de programes en el marc de la
Garantia Juvenil. La territorialització en les intervencions (al programa municipal Pla de Barris,)
actua de manera integral a 16 barris de Barcelona.
El Pla de Barris pretén promoure el desenvolupament local i de l’economia de proximitat,
lligada a les necessitats de les persones, i fomentar-ne les oportunitats laborals.

De manera més desglossada podem considerar les següents xifres per tipus de serveis i/o
programes:









19.595 persones han estat orientades per millorar la seva situació laboral a
Barcelona
Activa. Les dones predominen en
aquest tipus d’accions (54,2%) i el
58% tenen de 30 a 55
anys, apropant-se al perfil de l’atur
de la ciutat.
11.315 persones s’han adreçat a
accions relacionades amb el
mercat
de
treball
i
la
intermediació, un 54,1% de les
quals són dones. Un 37,2% de
persones participants té més
de 45 anys i un 57,6% tenen estudis
primaris/sense estudis o secundaris.



Mitjançant el nou programa Impuls de les Clàusules de Contractació Pública Social
s’han contractat 82 persones en situació d’atur amb dificultat especials d’inserció laboral
o d’exclusió social i s’han tramitat 77 ofertes.



La formació i capacitació que ofereix Barcelona Activa ha atès a 4.295 persones.
El 71,4% de les persones participants tenen estudis primaris/sense estudis o secundaris
i amb un 51,2% de participació d’homes i un 48,8% de dones.



Finalment, 1.387 persones han estat beneficiàries de mesures ocupacionals amb
contractació (experienciació laboral), 673 de les quals han estat dones, un 48,2%. En
relació als Plans d’Ocupació, el principal col·lectiu atès ha estat el de majors de 45 anys
(43,7%), amb un 14,5% de persones majors de 55 anys.
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Els projectes integrals amb contractació (PICs) prioritzen els col·lectius amb especials
necessitats, com ara: persones provinents de la venda ambulant, perceptores de la Renda
Mínima d'Inserció o no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació, veïnes i veïns
de barris amb desequilibris socioeconòmics, i joves del programa Garantia d'Èxit. En total, han
estat contactades 983.
A més de l’important desplegament de programes i serveis ocupacionals de diferent tipologia i
durada, l’any 2017 ha suposat un important avenç en l’inici de moltes actuacions de tipus
sistèmic de l’EOB, tant a nivell intern de Barcelona Activa, com també de model de relació amb
el SOC, treball coordinat amb les àrees i Districtes municipals, i un nou rol en relació amb les
entitats i resta d’operadors de polítiques d’inserció laboral a la ciutat. Impuls d’un major rol
articulador i coordinador d’espais de treball col·laboratius.
L’altra gran aposta: l’estratègia de desplegament territorial de Barcelona Activa
Pel que fa a l’estratègia de territorialització de Barcelona Activa per apropar serveis als barris i
als col·lectius que més ho necessiten, s’ha dut a terme el desplegament dels Plans de
Desenvolupament Econòmic realitzats conjuntament amb els agents locals, que garanteixen un
desplegament més integral dels nostres serveis i, per això, una major possibilitat d’èxit pel que
respecta a al inserció laboral un cop participat en els nostres programes.
En aquest sentit, els districtes on més hem atès a més persones corresponen a aquells on
s’estan duent a terme els Plans de Desenvolupament Econòmic (aquells amb un major nivell
d’atur i de desigualtat econòmica a la ciutat). Per ordre: Sant Martí, Nou Barris, Horta –
Guinardó, Sants – Montjuic i Sant Andreu.
La inserció laboral en aquells barris on hem desplegat el programa de Treball als barris ha estat
del 51%. La inserció laboral dels diferents Plans d’Ocupació Municipals ha estat del 46%.
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