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Imatge d'un moment de la reunió de la Mesa d'Ocupació.

La Mesa per a l’Ocupació presenta els indicadors socioeconòmics
dels darrers mesos

Dilluns 5 de desembre de 2016

La Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador va acollir el passat 23 de novembre la
cinquena sessió de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de la vila. La
sessió va servir per donar compte de l’activitat de les quatre comissions de treball
d’aquest òrgan de participació i per posar en comú els indicadors del mercat de
treball dels darrers mesos.

Indicadors del mercat de treball i subvencions

Segons es va apuntar, l’atur a Castellar del Vallès va quedar fixat el passat mes
d’octubre en una taxa de l’11,65% (el que equival a un total de 1.276 persones en
situació d’atur). Aquest percentatge és inferior a la mitjana catalana (13,16%) i de la
comarca (14,10%), i suposa el descens interanual del 18,7%, el més elevat de tots
els municipis de la comarca de més de 20.000 habitants.

Segons dades de la Diputació de Barcelona, Castellar compta ara mateix amb una
població activa de 10.952 persones. Un 32% forma part de la franja de 35 a 44 anys;
un 27%, de la franja de 45 a 54 anys; pràcticament un 19%, de la franja de 25 a 34
anys; quasi un 17% de la franja de 55 a 64 anys; i finalment, un 5,5% de la franja de
16 a 24 anys.

L’informe socioconòmic presentat durant la sessió també reflecteix un repunt en
l’evolució del nombre d’assalariats, autònoms i empreses en el darrer any 2015. Pel
que fa als primers, el municipi va arribar l’any passat a 5.046 persones assalariades,
el que suposa un increment de l’11% en els darrers dos anys i el millor registre en
termes absoluts des de l’any 2011. El mateix passa amb el nombre d’autònoms, que
l’any 2015 va arribar a 1.950, i el nombre d’empreses, que l’any passat va arribar a
715. En ambdós casos, també són les xifres més altes dels darrers quatre anys.

Servei Local d’Ocupació i formació ocupacional

La sessió de la Mesa també va servir per aportar dades relatives al Servei Local
d’Ocupació (SLO). En els primers nou mesos de 2016 s’han produït 247 altes al
servei. Durant el mateix període s’han ofert 259 llocs de treball, dels quals s’han
pogut cobrir el 50% amb usuaris de la borsa de treball. Segons es va apuntar, per
cobrir un lloc de treball, l’empresa demandant rep de mitjana 6 perfils de persones
candidates que estan inscrites al servei.
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Pel que fa a accions de formació ocupacional realitzades durant el curs 2015-2016,
cal destacar que 72 alumnes van fer 2.410 hores de formació ocupacional o de
formació dins el programa Treball i Formació. D’aquestes, 1.270 hores es van
adreçar a 30 persones desocupades; 1.000 hores corresponen a especialitats
adreçades a 21 joves de 16 a 29 anys dins el Programa de Garantia Juvenil; i 140
hores van ser realitzades per 21 persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció o
no perceptores de cap prestació. Gràcies a aquestes formacions, s’han pogut
realitzar un total de 19 insercions laborals.

També durant el curs 2015-2016, 21 joves de Castellar han participat de les ofertes
formatives dels programes comarcals Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per
Joves. Finalment, 16 alumnes de Castellar han cursat alguna de les ofertes incloses
dins el projecte MetallVallès, amb uns resultats d’inserció laboral del 50%.

Per a aquest curs 2016-2017 és prevista una oferta total de 2.080 hores de formació.
En aquest sentit, es preveu que 45 persones duguin a terme cursos de formació
ocupacional de confecció i publicació de pàgines web, activitats de gestió
administrativa i d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals. També
està previst que 16 alumnes duguin a terme formacions en els àmbits de
competències digitals i lingüístiques i de registres comptables. En aquest cas, són
formacions adreçades a persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i
persones no perceptores de cap prestació.

L’oferta formativa per a aquest curs 2016-2017 és finançada íntegrament per la
Generalitat de Catalunya per un valor total de 149.000 euros, gairebé 9.000 euros
més respecte el curs anterior.

Per al proper curs també és prevista una nova edició de la proposta formativa
MetallVallès i nous programes comarcals Joves per l’Ocupació.

Altres temes

Entre d’altres temes, la Mesa també va tractar els canvis previstos per al 2017 en els
ajuts per a la creació d’empreses. En aquest sentit, els ajuts també es podran atorgar
als treballadors autònoms, s’ampliarà la quantia màxima de l’ajut per projecte, que
podrà ser de fins a 3.500 euros, i s’amplia el tipus de despeses subvencionables.
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