
 
 

» Nota de Premsa 

23 de gener de 2015 

 
 
 

 
 
www.bcn.cat/premsa 

 
1 

 

El 52% de les persones ateses pel servei 
d’ocupació de Barcelona Activa troben feina en 6 
mesos 
 

» Els usuaris de Barcelona Activa incrementen les seves probabilitats d’inserció respecte 

aquells que no compten amb el suport de l’agència 

 

» Els plans d’ocupació municipals, en empreses i amb el Pla Compromís per l’ocupació a 

Barcelona creen 5.124 llocs de treball. 

 

» Durant el 2014, s’han atès prop de 48.000 persones des de l’agència municipal, de les 

quals 22.900 han participat als serveis i programes de recerca de feina 

 

» En els últims quatre anys, l’aportació del consistori al pressupost de l’agència s’ha 

incrementat un 75% per poder dissenyar polítiques pròpies de suport a l’ocupació, 

l’emprenedoria i l’empresa  

 

» Amb el programa ‘Barcelona es Compromet’, l’Ajuntament destinarà ajuts de fins a 

18.000 euros per cada nou lloc de treball creat per tal de fomentar la contractació de 

majors de 40 anys aturats de llarga durada i persones en risc d’exclusió 

 

L’Ajuntament de Barcelona va decidir, a l’inici de l’actual mandat, incrementar l’aportació municipal 

al pressupost de Barcelona Activa per poder implementar un nou model  ue permet   po ar en 

mar a pol ti ue  pr pie  d’ocupació i crei ement econ mic alineades amb la prioritat de lluitar 

contra l’atur.  

 

En aquest sentit, entre el 2011 i el 2014, l’aportació del con i tori en matèria d’ocupació, 

emprenedoria i empresa  ’ha incrementat un 75%, pa  ant de 13,8 milion  d’euro  a m   de 24 

milion  d’euro .  

 

Al llarg del 2014,  ’ha con tatat la con olidació d’a ue ta apo ta. A trav   del  diferents serveis i 

programes de Barcelona Activa,  ’han atè  un total de 47.799 persones, de les quals el 50% es 

trobaven a l’atur. En relació a la participació respecte l’any anterior, hi ha hagut prop de 3.000 

usuaris més. Fruit d’a ue ta feina,  ’ha acon eguit a  olir  ue m   de la meitat de per one   ue 

passen pel   ervei  d’ocupació de Barcelona Activa trobin feina en un per ode de 6 me o . 

 

Ai  ,  ’ha facilitat la creació de 5.124 lloc  de treball gràcie  a me ure  com el  plan  d’ocupació 

amb contractes de fins a sis mesos dins empreses municipals (2.169), contractes de sis mesos  

prorrogables en empreses (1.815) i el Pla Comprom   per l’Ocupació a Barcelona (1.140). 
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Durant a ue t temp ,  ’ha treballat en el di  eny de nou  projecte , com ara la cartera de  ervei  

per a empre e   ue  ’ha concretat en la po ada en mar a de l’Oficina d’Atenció a l’Empre a, o b  

la inauguració de do  nou  e pai  d’incubació  ue po icionen Barcelona com a ecosistema 

emprenedor de referència: el mStartupBarcelona i l’ESA BIC Barcelona.  

Assessorament personalitzat i formació per a la recerca de feina 

Així mateix, es va crear també un  ervei d’ocupació municipal permanent per reforçar l’atenció a 

le  per one   ue bu  uen feina,  ue nece  iten reorientar el  eu perfil profe  ional d’acord amb 

les demandes del mercat o que volen formar-se per ser més competitives i augmentar les seves 

possibilitats d’in erció. 

 

Durant el 2014,  ’han atè  22.905 persones (un 20% m    ue l’any anterior) a través del conjunt 

de  ervei  i programe  d’atenció a aturats. D’a ue te , el 52,4% han trobat feina en un termini de 

6 mesos. De fet, els usuaris de Barcelona Activa incrementen 20 punts percentuals les seves 

probabilitat  d’in erció re pecte a a uell   ue no compten amb el  uport d’orientació profe  ional i 

formació per a la recerca de feina  ue e  pre ta de  de l’agència municipal.  

 

L’orientació ocupacional e  complementa amb un catàleg de m   de 200 activitat  de curta durada 

sobre estratègies per a la recerca de feina. A més, durant aquest temps, també  ’han de tinat 

recursos per reforçar i ampliar l’oferta de programes d’ocupació adreçats a col·lectiu  d’e pecial 

atenció: el  jove , le  per one  en ri c d’e clu ió  ocial i el  aturat  major  de 40 any .   

Reforç de l’atenció a persones en risc d’exclusió 

D’una banda, l’Ajuntament de Barcelona, a trav   de Barcelona Activa i l’In titut Municipal de 

Servei  Social , va crear l’any 2013 el Programa Per onalitzat de Recerca de Feina (Proper) per 

ampliar l’aba t d’atenció a per one  en ri c d’e clu ió  ue, fin  ale hore , es prestava a través del 

Programa d’In erció Sociolaboral (PISL). En total, al llarg del 2014, mitjançant a ue t  do  

di po itiu  d’orientació profe  ional i recerca de feina  ’han atè  m   de 2.000 per one . 

 

Con iderant le  dificultat  d’acc   al mercat de treball per a col·lectius vulnerables, es va crear un 

equip tècnic dedicat a la prospecció empresarial i la detecció de vacants adequades als perfils 

professionals dels participants d’a ue t  programe , amb l’objectiu de facilitar la in erció laboral. 

En aquest sentit, més del 30% dels usuaris van trobar feina en un termini de 6 mesos.  

 

A m  , durant el 2014  ’ha po at en mar a el programa de Plan  d’Ocupació  ue ha permè  

atendre 655 per one , de le   ual  25 formen part del  200 Plan  d’Ocupació municipals adreçats 

a per one  en ri c d’e clu ió o aturade  de llarga durada  ue e  contractaran durant a ue t any, 

en el marc del Pla Comprom   per l’Ocupació a Barcelona.  

 

En conjunt, a trav   d’a ue t  di po itiu  i també del programa ‘Treball als Barri ’, al llarg de l’any 

pa  at e  va donar  uport a 5.216 per one  en ri c d’e clu ió.  
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Els joves, una aposta de futur 

D’altra banda, en el marc del Pla de Xoc contra l’atur juvenil,  ’han de plegat múltiple  actuacion  

de suport als joves. En total, al llarg del 2014, han participat prop de 6.000 persones menors de 30 

anys en els diferents  ervei  i programe  d’ocupació.  

 

D’a ue te , gaireb  2.800 van assistir a les activitats de ‘Barcelona Treball Joves’, un nou servei 

d’orientació i recerca de feina per acompanyar els joves en l’acc   al món laboral. Es va posar en 

mar a l’any 2013, juntament amb la Regidoria d’Adole cència i Joventut.  

 

Ai   matei , amb l’objectiu tamb  de garantir la in erció d’a ue t col·lectiu i facilitar-ne la 

contractació, l’Ajuntament de Barcelona va llançar el programa d’ajut  a le  empre e  ‘Barcelona 

Crea Ocupació’. Des de 2013, més de 400 empreses han creat 750 llocs de feina indefinits per a 

persones menors de 30 anys (86% dels casos) o aturats de llarga durada (14%). 

Compromís per fomentar la contractació d’aturats majors de 40 anys 

Per últim, les persones aturades majors de 40 anys és un altre dels col·lectius que, davant el 

context econòmic actual, es troben amb dificultats afegides per incorporar-se al mercat de treball. 

 

Per a ue t motiu, l’apo ta per al 2015  e centra, tamb , en donar re po ta a la nece  itat 

d’in erció d’a ue t col·lectiu. En el marc del Pla Comprom   per l’Ocupació a Barcelona, es 

destinaran ajuts de fins a 18.000 euros per cada nou lloc de treball creat per a majors de 40 anys 

 ue portin m   de 12 me o  a l’atur i persones en ri c d’e clu ió. Aquest programa, ‘Barcelona es 

Compromet’, e tà dotat d’un pre  upo t municipal de 22 milion  d’euro  i consisteix en un primer 

incentiu fix per a una inserció de 6 mesos i un bo variable condicionat a la continuïtat del lloc de 

feina durant un any més.  

 
 


