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L’Ajuntament i la Cecot posen en marxa un
programa innovador per a joves en situació d’atur
Cobrirà les necessitats d’empreses amb la contractació de joves fins a 30 anys

El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa i la patronal Cecot han posat en
marxa un programa de formació i treball adreçat als joves, un dels col·lectius més
castigats per la conjuntura econòmica actual. El programa porta per nom “Fem
ocupació per a joves”, i s’inscriu dins de les accions del Pacte Local per a l’Ocupació
i està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social
Europeu. El seu objectiu és el d’oferir formació laboral al jovent que hi participa i
facilitar-los l’accés al mercat de treball, mitjançant una bonificació a les empreses
que els contractin durant un mínim de 6 mesos.
“Fem ocupació per a joves”, és un programa dirigit a cobrir les necessitats reals de
les empreses incentivant la contractació de persones joves de 18 a 30 anys en
situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional. Els ofereix una
subvenció econòmica a càrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya, equivalent al
salari mínim interprofessional mensual (645,30 euros), vinculada a una contractació
mínima de sis mesos, a més del suport en tots els tràmits documentals derivats de la
gestió del projecte.
D’altra banda, es vol donar l’oportunitat de treballar en empreses del territori a 120
joves de Terrassa, amb titulació d’ESO o Batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau
Mig (en aquest cas, amb voluntat de canviar de sector) i que tinguin predisposició a
formar-se en una professió o en tècniques específiques durant un mínim 120 hores i
un màxim de 300 hores, relacionada amb el lloc de treball a desenvolupar.
Les empreses participants comptaran amb la Informació dels serveis ocupacionals
que s’ofereixen en el territori, assessorament legal i suport personalitzat en la
contractació laboral i en la documentació administrativa del programa.
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Des del Pacte per l’Ocupació de Terrassa, es pretén, amb el desenvolupament
d’aquest tipus de projectes, ajudar a pal·liar la difícil situació de l’atur juvenil i lluitar
contra la elevada taxa de desocupació que ha colpejat especialment aquest
col·lectiu en el decurs de l’actual crisi econòmica. Alhora, es vol contribuir a
combatre l’abandonament prematur del sistema educatiu de les persones joves,
incentivant el seu retorn i oferint-los una formació professionalitzadora amb
possibilitat d’experiència laboral en empreses, fomentant així la construcció de la
seva trajectòria professional i la inserció en el mercat de treball.
Les persones interessades, poden dirigir-se a la seu de la patronal Cecot o a la seu
del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, que es troba a l’edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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