» Nota de Premsa

9 de novembre de 2022

Acte de reconeixement a les persones que han trobat
feina a través dels programes que incentiven la
contractació de Barcelona Activa
»

Prop de 800 persones en atur de llarga durada aconsegueixen reinserir-se en el
món del treball aquest 2022, el 50% de les quals es trobaven en risc d’exclusió, i un
54,5% han estat dones

En el marc del Saló de l’Ocupació, l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha
fet un acte de reconeixement a les prop de 800 persones en situació d’atur de llarga durada que
han trobat feina durant 2022, el 50% dels quals es trobaven en risc d’exclusió, i un 54,5% han
estat dones. L’agència municipal ha destinat 10,5M€ a programes d’ocupació i formació perquè
les persones puguin formar-se i optar a contractacions més estables i indefinides.

Les contractacions i les formacions han estat possibles a través de 3 programes municipals que
incentiven la contractació:
-

-

Projectes Integrals amb Contractació, coneguts també com a plans d’ocupació, mitjançant
els quals les persones treballen en l’àmbit municipal fent tasques de manteniment, neteja,
atenció a la gent gran, dinamització comercial, entre d’altres.
Les Cases d’Oficis de l’Espectacle i les Indústries Creatives, amb mòduls que preparen
per a ser tècnics en luminotècnia, de so, producció audiovisual, entre d’altres, i el projecte
BCN per la Natura, vinculat a la sostenibilitat i medi ambient.
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-

El Crea Feina Plus, amb permeabilitat per oferir a les empreses de qualsevol sector perfils
diversos, amb subvencions des de 2.000 a 8.000 euros per a noves contractacions.

Barcelona va tancar un mes d’octubre amb 61.590 persones registrades com a aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el valor mes baix en un mes d’octubre des de 2007.
El pes relatiu dels contractes indefinits és del 45%. En aquest sentit, Barcelona Activa està
orientada a reduir l’atur i augmentar els estàndards de qualitat de l’ocupació, fent front a les
inestabilitats econòmiques i les desigualtats, per la qual cosa també ofereix programes formatius,
d’acompanyament, mentoria i assessorament en la cerca de feina.
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