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L’Ajuntament de Figueres ha
engegat enguany el programa 
Plus, destinat a la inserció laboral
en el sector metal·lúrgic de perso-
nes a l’atur majors de  anys de la
comarca, proporcionant-los alho-
ra formació i tutorització. Les em-
preses d’aquest sector que s’acu-
llen al programa, subvencionat
pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i pel Servicio Público
de Empleo Estatal, i compleixen
amb els requisits establerts, reben
una subvenció de , euros
mensuals per jornada completa o
la part proporcional segons la jor-
nada realitzada. Les contracta-
cions han de tenir una durada mí-
nima de sis mesos i màxima de
nou mesos. Aquesta ajuda és
compatible amb els incentius fis-
cals i les bonificacions en les quo-
tes de la Seguretat Social previstos
per a cadascuna de les modalitats
contractuals existents. 

Actualment, des de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Figueres, s’està fent una
prospecció en l’àmbit comarcal.
S’estan visitant empreses del sec-
tor del metall, que com a requisit
indispensable han de realitzar
tasques vinculades amb la solda-
dura, per tal d’explicar-los el fun-
cionament del programa, detec-
tar les necessitats específiques de
cadascuna d’elles i promoure així
la creació d’ocupació en el sector.
Si una empresa té una oferta de
feina, s’hi estableix un pla forma-
tiu concret per a aquell lloc de tre-
ball, amb una formació d’una du-
rada mínima de  hores i de fins
a  hores. Un cop presentada la
preselecció de candidats que
compleixin amb els requisits que
demana l’empresa, es fa un segui-
ment tant de la formació com del
desenvolupament al lloc de tre-
ball al llarg del període de con-
tracte establert.

Les empreses que vulguin op-
tar a beneficiar-se d’aquesta acció
o desitgin més informació poden
posar-se en contacte amb l’Àrea
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres.
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Impuls per a la
contractació de
persones a l’atur
majors de 30 anys
a la metal·lúrgia

El Programa 30 plus, nou
recurs d’insersió laboral, 
ofereix formació 
i tutorització als desocupats

L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres im-
pulsa la cinquena edició del pro-
grama Joves per l’Ocupació, un
programa innovador que durant
 mesos combina accions
d’orientació, tutorització, forma-
ció i adquisició d’experiència pro-
fessional.  

El programa va destinat a em-
preses del territori i permet aten-
dre  joves desocupats de  a 
anys de l’Alt Empordà que han
abandonat prematurament els
estudis reglats i que desitgen in-
crementar la seva formació i l’ocu-
pabilitat laboral.

L’objectiu és fomentar la inser-
ció laboral en empreses i/o el re-
torn al sistema educatiu dels joves
(ESO, batxillerat o cicles forma-
tius).

La formació s’ofereix al Centre
CESI de Figueres i a l’Escola
d’Hostaleria de l’Alt Empordà, i les
especialitats formatives actuals
són de caixer i d’ajudant de cam-
brer, totes dues opcions amb la
llengua francesa inclosa.

El programa ofereix a les em-
preses, d’una banda, pràctiques
no laborals en un entorn produc-
tiu, sense compromís de contrac-
tació. De l’altra, si es realitza una
contractació laboral d’un mínim
de sis mesos, poden gaudir d’un
ajut del  del Salari Mínim In-
terprofessional, (, euros x 
= ., euros) o la part propor-
cional, si és jornada parcial.

Joves per l’Ocupació és un pro-
grama subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, el Mi-
nisteri d’Ocupació i Seguretat So-
cial i el Fons Social Europeu en el
marc de la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil.

Les empreses que estiguin in-
teressades a rebre informació so-
bre la iniciativa es poden adreçar
al Servei Municipal d’Orientació
per a l’Ocupació, a través del telè-
fon    i el correu electrò-
nic jovesxocupacio@figueres.org.
Les persones amb qui s’ha de par-
lar són l’Ana M. Maestre i la Noelia
Martín.

Els resultats de l’edició anterior
van fer que el . dels joves
tinguessin un contracte laboral
durant el període del programa.
Dinou joves van poder reprendre
els estudis de Graduat d’ESO, bat-
xillerat o cicles formatius. I dos jo-
ves van obtenir el Graduat en
Educació Secundària Obligatòria.
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Pràctiques 
i contractes
laborals
subvencionats
per a les empreses 

Hi tindran accés les que
acullin alumnes de la 
cinquena edició 
de Joves per l’Ocupació

El nombre d’aturats registrats
s’ha reduït en  persones el maig,
fins a situar-se en . desocu-
pats, un , menys que el mes
d’abril, segons les dades publica-
des per l’Observatori del Treball i
Model Productiu. En comparació
amb el maig del , la població
aturada a la comarca ha baixat en
 persones, cosa que representa
una caiguda interanual del ,. 

Pel que fa al conjunt de la pro-
víncia de Girona, els desocupats re-
gistrats en els serveis públics d’ocu-
pació han minvat en . perso-
nes el darrer mes, cosa que ha sig-
nificat una caiguda mensual del

, i ha situat l’atur registrat en
. persones. Respecte al maig
de l’any passat, el nombre d’aturats
ha disminuït en . persones, un
,.

En el conjunt de Catalunya, el
nombre de persones aturades re-
gistrades a les oficines del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha descendit en . per-
sones el maig, respecte a l’abril,
cosa que ha significat una baixada
del ,. Així, l’atur registrat el maig
ha estat de . persones. En
comparació amb el maig de l’any
passat, l’atur s’ha reduït en .
persones, experimentant una re-
ducció interanual del ,.

Tornant a l’àmbit comarcal, per
sectors econòmics, l’atur ha de-
crescut molt en els serveis ( per-
sones menys), seguit de l’agricul-
tura ( persones menys) i de la
construcció ( persones menys)
durant el mes de maig.

Per grups d’edat, el darrer mes,
l’atur ha minvat en  persones en
els menors de  anys, en  per-
sones dels  als  i en  perso-
nes en els majors de  anys.

Entre els aturats estrangers,
l’atur ha disminuït en  persones
el maig, una reducció mensual del
,. Els aturats forans han estat
. en el conjunt de la comarca
de l’Alt Empordà.
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L’Alt Empordà registra 411
aturats menys aquest maig
La xifra total de desocupats és de 7.451, un 10,6% menys que l’any passat

Contractació registrada
                                                                    Maig 2017                                       Abril 2017                                      Maig 2016                       Variació mensual                Variació interanual

Figueres                                                          1.027                                        990                                        985                                      3.7%                                   4.3%

Alt Empordà                                                 4.080                                     4.549                                     3.673                                  -10.3%                                  11.1%

Província de Girona                                    27.463                                    26.101                                   25.605                                      5.2%                                    7.3%

Catalunya                                                   295.142                                 241.820                                 260.571                                    22.1%                                 13.3%

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC

Font: Observatori socioeconòmic, Ajuntament de Figueres.                                                                                                                                                                    Empordà
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PÍNDOLA EMPRESARIAL

ACTIVITAT: curs de Xarxes socials (sense cost
per a l’usuari)
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran

Sunyer i Balaguer. 

DIES:  dijous 22 de juny, de 9 a 12 hores. 

FORMACIÓ A CÀRREC DE: Paloma Gómez

INSCRIPCIÓ: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
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