Nota de premsa
Terrassa, 7 de juliol de 2015

Un 42% del jovent participant en el projecte “Joves
per l’Ocupació” ja ha trobat feina
24 joves, d’un total de 57, ja han estat contractats un cop acabada la formació

La quarta edició del programa “Joves per l’ocupació”, que es va iniciar a finals de
2014 i finalitzarà al desembre de 2015, ja comença a donar els seus fruits. Un 42%
del jovent d’entre 16 i 24 anys que hi participa ja ha estat contractat un cop ha
acabat la formació en l’ofici escollit i un 49% ja ha fet les preinscripcions per poder
cursar estudis de graduat en ESO, accés a cicles formatius o continuar amb estudis
postobligatoris. Això suposa un 10% més d’inserció respecte a la darrera edició del
programa, que va ser d’un 32%.
El projecte “Joves per l’Ocupació” consisteix en oferir al col·lectiu de joves a l’atur i
amb baixa qualificació professional un programa de formació d’ofici per a l’ocupació
en alternança amb una estada en pràctiques de 80 hores a empreses del sector
escollit.
En aquesta edició, els i les 57 joves participants han realitzat la formació i la seva
especialització en diferents àrees: en l’àrea de comerç i màrqueting, tècniques de
venda i activitats d’auxiliars de magatzem han participat 20 joves; en l’àrea
d’hoteleria i turisme, serveis de bar i cafeteria, 15 joves; en l’àrea d’administració i
gestió i activitats administratives d’atenció al client, 14 joves; i en l’àrea d’indústria
alimentària, carnisseria i elaboració de productes càrnics; 8 joves.
Respecte a la inserció laboral, l’alumnat dels cursos de comerç i d’hostaleria ha
accedit més fàcilment a la contractació, seguit pel del curs d’indústria càrnia. En el
camp administratiu hi ha hagut major dificultat en la inserció laboral arran de la gran
competència que hi ha en el sector.
Per a la dinamització de la contractació, en el marc del projecte “Joves per a
l‘ocupació”, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha realitzat un treball de prospecció
d’empreses del territori en el que s’ha pogut valorar les necessitats de les mateixes i
proposar les candidatures més adients a les seves característiques. Aquesta tasca,
juntament amb la tutorització i l’assessorament des del Servei d’Ocupació Municipal
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ha suposat un impacte directe en el 42% d’inserció laboral del programa “Joves per
l’Ocupació”, tenint en compte que la taxa d’atur per a aquest col·lectiu és del
18,45%.
Les contractacions que s’han fet als i les 24 joves són majoritàriament jornades
parcials, aspecte que les tutores que els han acompanyat i assessorat durant els
primers sis mesos del projecte valoren molt positivament, ja que els permetrà la
continuïtat amb una formació que complementi la seva trajectòria professional. Des
d’ara i fins al mes de desembre, quan finalitza el projecte, es realitzarà un seguiment
a la contractació dels i les joves per part de l’Ajuntament i accions de suport a la
recerca de feina per a aquells i aquelles participants en el programa que encara no
han accedit al mercat laboral.
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa desenvolupa aquest programa en
el marc dels projectes subvencionats per la Generalitat de Catalunya, que aporta
254.535 euros.
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