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Diagnòstic del mercat laboral
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Diagnòstic mercat laboral
Afiliació a la Seguretat Social i Atur Registrat
La recessió econòmica s’ha traduït en destrucció neta d’ocupació, i Barcelona tanca maig de 2020 amb 1.089.598 persones afiliades al conjunt de règims de la
Seguretat Social, 53.738 persones i un 4,7% menys que al febrer. Aquesta xifra suposa una reducció del -4,4% en termes interanuals, i cal remarcar que el descens
del treball autònom és més moderat (-1,5%).
Evolució de l'Afiliació a la Seguretat Social* i de la variació
interanual (%) per mesos a Barcelona.
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Evolució de l'Atur registrat i de la variació interanual (%) per
mesos a Barcelona.
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Afiliació Seguretat Social (Conjunt règims)
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* Conjunt de règims
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i
Migraciones.

Atur Registrat

Variació interanual (%)

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal.

L’atur registrat a Barcelona se situa en 92.735 persones a finals de juny, superant el llindar de 90.000 persones per
segon mes consecutiu. El seu valor s’ha incrementat en gairebé 27.000 persones (un 40,9%) en el darrer any.
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Diagnòstic mercat laboral
Atur Juvenil
En el mes de maig, l’atur registrat juvenil a Barcelona supera el llindar de 15.000 persones per primera vegada des de 2012. El col·lectiu de persones menors de 30
anys és el més afectat per l’augment de l’atur registrat que dels darrers mesos a Barcelona, i assoleix un increment interanual d’aquest indicador (58,7%) clarament
superior al del conjunt de la ciutat (+33,6%).
Evolució atur juvenil (16-29 anys) registrat a Barcelona
2009 – Maig 2020
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona a partir de dades de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones.

El desenvolupament de plans d’ocupació enfocats a la població juvenil esdevindran cabdals per trencar la tendència a
l’alça de l’atur juvenil en èpoques de crisi
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Diagnòstic mercat laboral
Perfil de la persona aturada
Atur registrat per sexes
60,000

Atur registrat per edats
40.00%

34.80%

50,000

35.00%

28.00%

30.00%

40,000

25.00%

30,000

20.00%

47,771

20,000

15.00%

42,757

10.00%

10,000

5.00%

0

0.00%

Dones

50,000

31.20%

10,000
0

30,000
20,000

35.00%

0

Educació
general

Universitaris

Total persones aturades

19,650

21,599

25-35 anys

35-44 anys

10.00%
0.00%

>44 anys

Variació des19-mai20

50,000

25.80%25.00%

40,000

20.00%

30,000

15.00%

15,961

43,618
18.40%20.00%

Atur registrat per duració

54,410

10,000

5,661

Total persones aturades

30.00%

40,000

40.00%
30.00%

<25 anys

32.80%

50,000

39.70%

20,000

Variació des19-mai20

30.80%

50.00%

30,000

Atur registrat per estudis
60,000

60.00%

50.40%

40,000

Homes

Total persones aturades

54.50%

15,282

4,875

FP- Tècnics

Primaris o
sense

Variació des19-mai20

10.00%

20,000

5.00%

10,000

0.00%

60.00%

50.70%

50.00%
40.00%

38.30%

30.00%

47,143
27,416
12.50%

15,969

0

20.00%
10.00%
0.00%

Fins a 6 mesos

De 6 a 12 mesos

Total persones aturades

Més de 12 mesos
Variació des19-mai20

Font: Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament de Barcelona

Atur registrat relatiu especialment intens en persones amb educació general
i un increment percentual més elevat en homes que en dones
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Mecanismes conjunts
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Impacte pandèmia en l’EOB i objectius previstos 2020

Principals dates senyalades:
Presentació Comissió Permanent 13 febrer 2020
Decret estat alarma: 14 març 2020
Comissió permanent 18 de maig: Es reformulen prioritats, es reforcen actuacions i es
proposen noves mesures

•
•
•

Actuacions proposades:
 78 Actuacions en execució, revisió, reforç i adaptació a nous formats i context: destacar la digitalització
serveis, increment oferta formació virtual, acompanyament personalitzat per canals telemàtics, reforç de l’atenció
als punts de defensa dels drets laborals, continuïtat serveis i programes iniciats.
 6 noves actuacions proposades

Nou calendari i instruments
•

Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016 -2020: finalització i balanç

•

CECORES (CECORE OCUPACIÓ) I PACTE PER BARCELONA

•

Pla Impuls Ocupació 2020 – 2021

•

Nova Agenda Econòmica 2030: Barcelona Green Deal

•

Nou Acord de Ciutat per al Foment Ocupació de Qualitat 2021 – 2030 (Novembre –Desembre)
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Barcelona Activa no s’atura - Persones ateses durant primer semestre i l’estat d’alarma
Tot i l’impacte de la crisi de la COVID-19, Barcelona Activa ha realitzat un esforç per redissenyar els seus serveis i oferir noves maneres de prestació d’aquests en un curt
espai de temps, virtualitzant l’atenció, ampliant oferta de formació online i assegurant un suport el més personalitzat possible. Aquest fet, ha permès mantenir el nivell
de servei, minimitzant l’impacte que ha tingut els efectes del confinament.

Dades d’atenció i assessorament Gener – Juny (comparativa 2019-2020)

16.398

persones ateses en el 2019

15.984

persones ateses en el 2020

97%

persones ateses en el 2020
respecte al 2019

Dades d’atenció i assessorament
entre el 15 de març i el 30 de juny (comparativa 2019-2020)
Persones ateses

10.080

persones ateses en el
període a 2020, 89%
respecte l’any anterior

+6%

d’augment del percentatge
de dones ateses

Participants

109%

Accions

238%

Increment de les accions fetes

de participants 2020 en
relació al 2019

396%

Increment del nombre
d’accions d’assessorament en
en l’àmbit de drets laborals
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
La constitució del CECORE
Objectiu principal
Establir de forma permanent un mecanisme de coordinació de la resposta econòmica a la crisi COVID-19 per part de l’Ajuntament
de Barcelona.

Objectius específics

01\ Definir i executar una estratègia
transversal de resposta municipal al
COVID-19 que involucri al conjunt de
l’estructura, per fer front a la situació
econòmica post crisi.

02\ Establir relacions amb la resta
d’administracions per a maximitzar
recursos i compartir estratègies i fer
partícips als agents econòmics i
socials.

03\ Dissenyar una estratègia

comunicativa enfocada a la
transparència, amb missatges clars que
aportin seguretat i ajudin a rellançar la
reputació internacional de Barcelona.
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Pacte per Barcelona
A més del CECORE, i del “Pla de Recuperació econòmica de la ciutat de Barcelona”, es convoca el “Pacte per Barcelona”. Un gran pacte per al re-impuls de la ciutat
des de tots els àmbits, fomentant el diàleg i el consens, conjuntament amb grups polítics, agents econòmics, socials, culturals i educatius.

Mesa General Econòmica
Centrada en treballar conjuntament amb la societat civil i els grups polítics
del consistori.
• Primer grup: mesures de reactivació econòmica
• Segon grup: nou consens per al pressupost municipal entre els set grups

Es convocaran 4 Taules de Treball, per tenir confeccionat el
gran Pacte per Barcelona en 2 mesos.

Taula Econòmica

Taula Social

Taula Espai Urbà

Taula Sector Cultural

*Complementàries a altres espais de Governança

Es guiarà a través de la cohesió, l’equitat, les cures i la salut, la cerca de major resiliència i habitabilitat, així com protegir la
reputació internacional de BCN.
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Grups de treball
El CECORE s’ha estructurat en nou grups de treball sectorials, com a forma d’assegurar que les mesures proposades es generen en base al coneixement dels sectors, i
responen a les necessitats reals d’aquests.
Equip Empresa, Autònoms/es
i Emprenedoria
Referent
polític:

Jaume
Collboni

Equip Tècnic:
• BASA: Direcció General, Direcció
Executiva Empresa i Emprenedoria
• Gerència d’Economia i Hisenda
• MWC

Equip Ocupació Qualitat
Referent
polític:

Raquel
Gil

Equip Tècnic:
• BASA: Direcció General, Direcció
Executiva d’Ocupació
• Direcció Fundació BCN FP

Equip Economia Digital
Referent
polític:

Laia
Bonet

La Comissionada Raquel Gil és la referent de
l’Equip Ocupació Qualitat

Equip Economia Social i
Solidaria i de Proximitat
Referent
polític:
Álvaro
Porro

Equip Tècnic:
• Direcció d'economia cooperativa,
social i solidària
• BASA: Direcció Direcció d'Innovació
Socioeconòmica i Direcció
Desenvolupament de Proximitat

Equip Mercats, Comerç,
Restauració i Consum
Referent
polític:
Montse
Ballarín

Equip Tècnic:
• Direcció de Comerç, Restauració i
Consum
• Institut Municipal de Mercats de
Barcelona
• BASA

Equip Promoció de Ciutat i
Marca
Referent
polític:
Jaume
Collboni

Equip Tècnic:
•
•
•
•

Gerència d’Àrea
Direcció de Promoció de Ciutat
Responsable de Marca Barcelona
BASA

Equip Turisme i Industries
Creatives
Referent
polític:
Xavier
Marcè

Equip Tècnic:
• Direcció de Turisme i Industries
Creatives
• Departament Indústries Creatives
• Direcció DHUB
• Direcció General Consoci Turisme
• BSM
• BASA

Equip Tècnic:
• Gerència Àrea Agenda 2030,
Transformació Digital i Esports
• Ger. d'Innovació i Transició Digital
• Comissionat d'Innovació i Transició
Digital
• Comissionat d'Agenda 2030
• BASA

Equip Reactivació Esportiva
Referent
polític:
David
Escudé

Equip Tècnic:
• Gerència Institut Municipal
d’Esports
• Gerència Àrea Agenda 2030,
Transformació Digital i Esports
• BASA
• BSM
• Direcció de Promoció de Ciutat

Equip Industria
Referent
polític:
Jaume
Collboni

Equip Tècnic:
•
•
•
•

Gerència d’Àrea
Equip Pacte Industrial
Barcelona Activa
AMB
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Objectius estratègics
Els 7 objectius estratègics del Pla de recuperació econòmica de la ciutat de Barcelona son:

Fer de Barcelona una
ciutat més resilient,
justa i sostenible
Definir solucions
transformadores amb
visió metropolitana

Barcelona oberta al
talent, a les inversions i
als visitants

Protegir i rellançar la
reputació internacional
de la ciutat

7

Mantenir el teixit
empresarial de la ciutat

Protegir el treball i
fomentar l’ocupació de
qualitat

Fomentar de manera
prioritària el consum
local
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Barcelona Green Deal
Una nova agenda econòmica per Barcelona
3 eixos, 10 prioritats i 38 mesures per a la pròxima dècada

COMPETITIVITAT
1.Ciutat emprenedora
2. Capital digital
3.Ciutat de Talent
4.Barcelona Oberta al món

SOSTENIBILITAT
5. Economia circular
6.Nou hubs d’activitat
econòmica
7.Economia del visitant

EQUITAT
8.Potenciar l’economia social i
solidària
9.Petita economia per fer gran
la ciutat
10. Ocupació de Qualitat
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EOB, Pacte per Barcelona i CECORE
Projecció evolució econòmica incloent les mesures identificades
Moment 0

3 mesos

6 mesos

Crisi COVID-19

Pla Pla
de de
xoc
Fase
xoc

Resiliència
Fase
Resiliència

Crisi sanitària causa
distanciament social i
aturada econòmica

Mesures per frenar la caiguda
en sec i reactivar els sectors
aturats

Mesures per afavorir el
creixement i la ràpida
recuperació de l’economia

12 mesos

Recuperació
Fase Recuperació
Recuperació progressiva de l’economia fins a
recuperar nivells anteriors a la crisi amb el
consum del Nadal

Nova línia
Reskilling
ajuts a la
activa
contractació
Pla
de
Barris
Acord de Ciutat
Ocupació
Ocupació de

Evolució
activitat
econòmica

Contractació
pública
responsable

Reinvenció de certs sectors que
reimpulsin el creixement
posicionin la ciutat com líder

Escenari
Barcelona

SIOB: Oficina Virtual
+Campus Virtual

Escenari
natural

Qualitat

Pla desescalada

Reforç
oficines drets
laboral
Intermediació
selecció
persones
aturades

Feb ’20

Serveis
d’Informació a la
Ciutadania
(Call Center)

Abr ’20
Condicionants
i context de la
recuperació

Mapa de
recursos i
formació
Activa Futur
2020-2021

Reobertura fronteres
Inici temporada
estiu

Llegenda:

Reinvenció
Fase
Reinvenció

Festes
La Mercè
Conveni
Mk Places
SOC
Plus
III Saló
ocupació
Aula Activa

Reprogramació
PICs

Subvencions,
ajuts i
finançament

Marató
BCN

Nadal

Projectes
Integrals
sectorials

MWC ‘21

Setmana
Santa ‘21

Fira
Alimentaria

Inici temporada
estiu

Escenari
pessimista

BCN Integra
2020-2030

Acord AMB i
Diputació
Subvencions
Impulsem el
Pla de Xoc
que fas
Ocupació
Juvenil

Jul ’20

Esdeveniments clau
a Barcelona

Pla xoc
col·lectius
vulnerables

Formació i
Promoció,
assessorament comunicació i
connectivitat

Nov ’20

Eines de
desenvolup.
econòmic

Mai ’21

Canvis
normatius i
administratius

Jul ’21
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Pla d’Actuació Municipal per l’Ocupació 2020
El Pla d’Actuació Municipal per l’Ocupació 2020 posa l’accent i prioritat en les actuacions que posin en el centre els següents col·lectius prioritaris, identificant tant
aquells amb un major impacte negatiu derivat de la pandèmia, com àrees d'oportunitat de creixement futura.

Col·lectius més impactats

Persones
joves

A la ciutat de Barcelona les persones de franges
d’edat més joves les que han experimentat
increments més importants en les taxes d’atur
registrat podent arribar fins a més del 40% en
les persones de 20 a 29 anys.

Dones

Les dones tenen una major representació, en
sectors d’activitat que s’han evidenciat
essencials amb la crisi, però que no sempre
tenen reconeixement i condicions dignes.
Millorar aquest context i ampliar la participació
en altres, ha de ser un objectiu central.

Persones
amb nivell
d’estudis
bàsics

Les persones amb estudis més bàsics (ESO i
Batxillerat) i Formació Professional de Grau
Superior han patit més la destrucció de llocs de
treball.

Persones
treballadores
del sector
serveis

Les activitats que més atur han generat:
Personal domèstic, Comerç al detall, Activitats
recreatives, Construcció, Hotels i activitats
annexes al transport.

Oportunitat de creixement
Persones
treballadores
sectors
estratègics

La crisi sanitària ha afectat especialment en l’àmbit de
l’ocupació a sectors que eren, son o poden ser estratègics
a Barcelona: turisme, comerç, cultural,
digital,
verd/circular, salut/bio…

15

Les 7 línies de mesures del Pla d’impuls a l’Ocupació davant l’impacte de la COVID-19
Inicialment el Pla d’Actuació Municipal per l’Ocupació 2020 constava de 4 línies estratègiques i 30 línies de treball. Davant la situació d’excepcionalitat, i els impactes
negatius actuals i previstos en el mercat laboral els propers mesos, s’ha dut a terme una reorganització de les actuacions i prioritats en 7 grans línies de mesures:

01\
02\
03\
04\
05\
06\
07\

Actuacions de governança i coordinació
Suport, orientació i acompanyament a les persones aturades o en situació precària
Suport a col·lectius en situació de major vulnerabilitat
Foment de la formació i millora del talent
Impuls de l’ocupació de qualitat i la contractació
Foment de l’ocupació juvenil
Desenvolupament econòmic de proximitat i atenció als barris amb especials dificultats

Es reformulen les prioritats, es reforcen actuacions i es proposen noves mesures
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Pla d’Actuació per l’Ocupació 2020
Les actuaciones segons les línies estratègiques de mesures
El Pla d’Actuació Municipal per l’Ocupació 2020 constava de 4 línies estratègiques i 30 línies de treball. Davant la situació d’excepcionalitat, i els impactes negatius
actuals i previstos en el mercat laboral els propers mesos, s’ha dut a terme una reorganització de les actuacions i prioritats en 7 grans línies de mesures:

Pla d’Actuació per l’Ocupació 2020
74 + 6 actuacions noves i prioritat transversal en la
digitalització i capacitació digital
Actuacions de
governança i coordinació

Suport, orientació i
acompanyament a les
persones aturades o en
situació precària

Suport a col·lectius en
situació de major
vulnerabilitat

Nº
iniciatives

23

7

8

9

%
pressupost

5%

17,9%

11%

6,3%

Pressupost previst
PAO 2020

37M€

Foment de la formació i Impuls de l’ocupació de
qualitat i la contractació
millora del talent

Assignació complementària per
l’impuls a la recuperació econòmica
de 3M€ i previst a més reforçar

41’2 M€

Programa Labora

+3M€

Foment de l’ocupació
juvenil

Desenvolupament
econòmic de proximitat i
atenció als barris amb
especials dificultats

11

10

12

28,7%

17,6%

13,5%

Aportació del SOC

+1’2M€

Pressupost
destinat a les
dones

̴̴̴̴̴ 60%
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Detall de les noves actuacions
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Les noves actuacions
Mesures a curt termini
Les noves actuacions d’ocupació de qualitat treballades en el marc del CECORE que formen part del Pla d’Actuació d’Ocupació planificades a curt termini són les
següents:
Reprogramació Projectes Integrals amb
Programa Reskilling – Fase 1
Contractació (PICs)
Contractació de persones en situació d’atur per part
de l’administració pública per desenvolupar projectes
d’interès general.

Saló Biz-Ocupació
Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació es celebraran
plegats del 21 al 23 de setembre amb l’objectiu de
contribuir a reactivar l’emprenedoria, el teixit
empresarial i les oportunitats de treball.

Nova Línia Ajuts a la contractació (Bona Feina
20-21)
Subvencions per a nous contractes que tinguin una
durada mínima de 6 mesos (l’import de la subvenció
no pot excedir el 80% del cost salarial anual).

Accions formatives tècnic-professionals online de
curta durada , com eina d’increment del grau
d’ocupabilitat dels treballadors i treballadores, en els
següents sectors estratègics de la ciutat.

Impulsem el que Fas 2020
Projectes per donar suport i reactivar l’economía de
proximitat dels barris i districtes amb ajuts de fins al
80% del projecte.

Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil 2020-2021
Paquet de mesures, complementàries a les actuacions
ja previstes, adreçades a la millora de la qualificació
professional i inserció de la població jove.

Continuar de manera transversal amb l’aposta per la digitalització dels serveis, la capacitació digital, facilitar una major
connectivitat per la reducció de la bretxa digital i una major igualtat d’oportunitats
19

Les noves actuacions
Descripció detallada
Reprogramació Projectes Integrals amb Contractació (PICs)
Reajustament del desplegament dels PICs previstos per 2020 degut a la declaració de l’estat d’alarma.
Llançament d’una convocatòria extraordinària de PICs Post COVID-19 per generar oportunitats laborals tot donant, també, respostes a
necessitats ja existents o bé noves, detectades a la ciutat, com a conseqüència de l’alerta sanitària.

Principals característiques
Reprogramació PICs
Contractació de persones en situació d’atur per part de
l’administració pública per a desenvolupar projectes d’interès
general.

Treball conjunt:+ de 30 operadores, districtes i organismes
municipals participants

Sol·licitud als col·laboradors municipals de nous projectes
que responguin a les prioritats i necessitats actuals degut a
l’estat d’alarma i posteriors impactes
Anàlisi de la viabilitat dels projectes PICs que havien estat
validats i aprovats identificant si els plans de treball proposats
mantenen vigència o cal fer alguna adaptació.

Adaptació: dels calendaris degut al COVID : Plurianualització
+ recursos SOC

Col·lectiu objectiu
Persones aturades prioritàriament de col·lectius amb
especials dificultats

Nous formats: incorporació del teletreball en la mesura del
possible

436 persones contractades
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Programa Reskilling – Fase I
Accions formatives tècnic-professionals online de curta durada , com eina d’increment del grau d’ocupabilitat dels treballadors i treballadores,
en els següents sectors estratègics de la ciutat.

Principals característiques
Reskilling Activa I
Desenvolupament d’accions formatives de caràcter tècnic i
professional de curta durada (entre 2 i 50 hores).
Adreçat a les persones treballadores per cobrir perfils
professionals amb alta demanda

Accions formatives online següents sectors estratègics:

Indústria i
Energia

Salut i
cures

Ús d’Aula virtual de Barcelona Activa i Plataformes de
formació existents en el mercat.
Posada en marxa àgil per facilitar la formació
professionaltizadora en període de confinament com a recurs
de millora del perfil professional.

Logística

Informàtica i
Comunicació

Col·lectiu objectiu
Treballadors i treballadores aturades de Barcelona i Àrea de
Barcelona amb necessitats d’actualitzar el seu perfil professional
per millorar la seva ocupabilitat.

Comerç i
Màrqueting

Edificació i
Obra Civil

1.000 participants en formacions tecnicoprofessionals de curta
durada.
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Saló Biz-Ocupació
Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació es celebraran plegats del 21 al 23 de setembre amb l’objectiu de contribuir a reactivar l’emprenedoria, el
teixit empresarial i les oportunitats de treball.

Principals característiques
Organització del Saló
S’oferiran xerrades, conferències, tallers per afrontar amb èxit
la tasca de trobar feina, descobrir ocupacions i orientar-se
professionalment
Espais d'assessorament individualitzat, a més de serveis
personalitzats d'orientació laboral i de defensa dels drets
laborals
Donar a conèixer l’evolució i els perfils professionals més
demandats en diferents sectors, així com contactar amb
empreses i entitats sectorials representatives

ESPAI TALENT: espai conjunt entre BIZ i Ocupació amb
conferències sobre el futur dels treball, córners i tracks sectorials
i Markets place.

APROPA’T: Àrea per conèixer entitats, opcions laborals i
recursos ocupacionals al tercer sector

Col·lectiu objectiu
Persones Joves entre 16 i 35 anys
d’atur

Conceptualitzat en 7 àrees: CONEIX, PREPARA’T, DESCOBREIX,
APROPAT, COMPARTEIX, DEFENSA i amb presència del SOC i altres
agents claus de l’ocupació a la ciutat

i persones en situació

Especialment persones que han perdut la feina recentment
degut al COVID i volen reorientar-se professionalment

NOUS FORMATS: activitats presencials, en streaming i online
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Impulsem el que Fas 2020
4ª edició, actualmente en fase de presentació de projectes per donar suport i reactivar l’economía de proximitat dels barris i districtes amb
ajuts de fins al 80% del projecte.

Principals característiques
Característiques de la modalitat d’ocupació de qualitat
Projectes per donar suport i reactivar l’economia de proximitat
dels barris i districtes.
Projectes que se subvencionen fins el 80% del cost del
projecte.
L’Ajuntament finança fins un màxim de 40.000€ per projecte
subvencionat.
La modalitat de Foment a l’ocupació de qualitat al territori està
dotat d’un pressupost total de 1.000.000€. S’ha augment en
750.000 € respecte la inversió inicial prevista.

Col·lectiu i projectes objectiu
Suport a projectes de proximitat en els barris i districtes de la
ciutat que promoguin la millora de l’ocupabilitat de persones
aturades i en situació de vulnerabilitat o facilitin la creació
d’ocupació de qualitat.
Termini sol·licitud finalitzats 2 i 6 de juliol segons línies. Publicació
resolució definitiva: novembre 2020. Els projectes s’iniciaran abans
del 31/12/2020 i tindran una durada màxima de 12 mesos.

Projectes de foment
de l’ocupació de
qualitat al territori

Pressupost per la
modalitat de foment
a l’ocupació:
1.000.000€
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Nova Línia d’Ajuts a la contractació (Bona Feina 20-21)
Subvencions per a nous contractes que tinguin una durada mínima de 6 mesos (l’import de la subvenció no pot excedir el 80% del cost salarial
anual).

Ajuts a la contractació

Principals característiques
Es tracta d’una nova línia de subvenció a la contractació

Per a nous contractes
Adreçat a la creació de nous contractes d’una durada mínima de
6 mesos

És una mesura que es planteja de forma directe per autònoms, pimes
i comerços, a diferents sectors
L’import de la subvenció no podrà excedir el 80% del cost del
salari anual de la persona treballadora

Durada mínima de 6 mesos

Sense excedir el 80% del cost del
salari de la persona treballadora

Col·lectiu objectiu
Directes: Autònoms i Pimes i Comerços (Gremis, assoc
empresarials, ACEDE, Netmentora...). I Persones aturades
menors de 30 o majors de 45 anys.
500 nous contractes
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil 2020-2021 (I)
En el marc del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat i de forma consensuada amb els agents que en formen part un paquet de
mesures, complementàries a les actuacions ja previstes, adreçades a la millora de la qualificació professional i inserció de la població jove.

Principals característiques

1

Paquet de mesures complementàries a les actuacions ja previstes
en el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Adreçat a la millora de la qualificació professional i inserció de la
població jove.
Reforç dels Projectes singulars previstos a través del SOC en el marc
de la Garantia Juvenil
Es preveuen accions de formació a mida de necessitats de sectors i
empreses, accions de mentoratge i acompanyament personalitzat

Col·lectiu objectiu
Persones aturades joves i persones treballadores joves que no
compleixen requisits de la Garantia Juvenil, especialment joves
en situació de vulnerabilitat o que tenen majors dificultats degut
al Covid19.
Increment de 650 persones ateses, a més de les previstes al
2020-21.

2
3

Actuacions específiques
Accions de formació a mida d’acord
amb necessitats de sectors i empreses

Accions de mentoratge
amb empreses col·laboradores.

Acompanyament personalitzat
i accions de seguiment en l’entorn
empresarial.

A més, contribuiran en enfortir el Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil la resta d’accions del Pla
d’Impuls a l’Ocupació, especialment la nova Línia d’ajuts a la contractació, la línia de
Programes Integrals amb contractació i el Saló de l’Ocupació en les que les persones joves
seran un col·lectiu prioritari
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Les noves actuacions
Descripció detallada
Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil 2020-2021 (II)
El Paquet de mesures complementàries a les actuacions ja previstes en el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat,
requereix d’una articulació àgil, flexible i diversificada d’instruments jurídics i necessaris acords de co-disseny i co-gestió amb
agents de ciutat que permetran un major impacte en el context actual
Instruments i actuacions prioritàries

Actuacions específiques addicionals

Reforçar l’atenció a joves amb malestar psicològic mitjançant el
Programa A Prop Jove
Suport a projectes d’ atenció a vulnerabilitat a través d’entitats del
tercer sector per atenció integral joves que migren sols complementària a
SOC , suport altres projectes sociolaborals)

“Programa Mentoring Jove“ adreçat a persones joves qualificades per
facilitar enllaç i connexió amb professionals i empreses. Es promouran aliances
amb agents econòmics i associacions empresarials. Prioritat inici Programa
Retorn adreçat a joves que volen tornar a BCN després d’una experiència
internacional.
Reforçar i impulsar la formació per joves en col·laboració amb
organismes municipals: FbcnFP per foment FP Dual especialment
afectada per COVID cap a sectors estratègics), Mercabarna facilitant
ampliació formació per l’obtenció de carnets professionals), creació
d’espais i accions d’ocupació amb BTV per amplificar l’accés i difusió

Compra de bens i
serveis
(tauletes i
connectivitat) per als i
les joves participants

Beques i/o ajuts
A formació i/o
desplaçaments

Comunicació i
xarxes

Aposta per la digitalització i reducció de la bretxa digital en la
població jove (digitalització dels serveis, capacitació digital i foment
accés i connectivitat)
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Les noves actuacions
Mesures a mitjà termini - 2021: prioritat en reforçar l’orientació i acompanyament a les persones, la formació per
transitar vers sectors generadors d’ocupació i projectes integrals sectorials en sectors estratègics de ciutat
Les noves actuacions d’ocupació de qualitat treballades en el marc del CECORE que formen part del Pla d’Impuls a l’Ocupació planificades a mitjà termini són les
següents:

Activa Futur 2020-2021

Market Place Plus

Programa de xoc per donar resposta al previsible increment
de persones amb necessitat d’atenció, basat en la
metodologia del blended model, amb una combinatòria
d’accions virtuals i presencials.

Pla de barris – Ocupació
L’objectiu és la contractació, amb la necessària
diversificació i multiplicitat de col·laboradors
empresarials a través de la contractació com a
aprenents en empreses, ja siguin Industriales, PIMES,
comerços i/o autònoms dels barris de la ciutat

Programa Reskilling Activa
Accions formatives tècnic-professionals online i presencials, com
eina d’increment del grau d’ocupabilitat dels treballadors i
treballadores, en els següents sectors estratègics de la ciutat.

Evolució a formats telemàtics i redimensionament dels
serveis de Market Place de Barcelona Activa tenia en format
presencial i dels esdeveniments de reclutament sectorials.

Noves
actuacions a
mitjà termini

Plans de xoc d’ocupació de
col·lectius especialment vulnerables
Desenvolupament de plans d'ocupació adreçats a la
millora de la qualificació professional i inserció del
col·lectiu de persones amb discapacitat.

Projectes Integrals Sectorials
Desplegament de projectes sectorials amb un nou enfoc de
major impacte i connexió amb els sectors estratègics de la
ciutat a plantejar per les àrees corresponents, en cooperació
amb els sectors generadors d'ocupació.
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