Nota de premsa
Terrassa, 22 de gener de 2016

Comença una nova edició del programa “Joves per
l’Ocupació” amb 60 participants
Els i les joves es formaran en un ofici i faran pràctiques en empreses

L’Ajuntament de Terrassa ha engegat aquesta setmana una nova edició del
programa “Joves per l’ocupació” adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys que participin al
programa de Garantia Juvenil de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament
de Terrassa vol facilitar al jovent la inserció laboral i una millora de la seva
qualificació. En aquesta ocasió, hi participen 60 joves que a hores d’ara no tenen
feina ni estan estudiant. Aquest programa els permetrà formar-se en competències
clau i aconseguir experiència professional mitjançant un contracte laboral.
Segons el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, “es tracta d’un projecte que sempre té molt bons resultats, tant
d’inserció laboral, com de joves que retornen al sistema educatiu reglat, i això
és una molt bona notícia, tenint en compte l’alta taxa d’atur dels més joves”.
En la darrera edició del programa, un 46,6% dels joves participants va trobar feina
mentre que el 28% va tornar a la formació reglada.
El projecte “Joves per l’Ocupació” consisteix a oferir en aquest col·lectiu a l’atur i
amb baixa qualificació professional un programa de formació professionalitzadora,
és a dir, aprenentatge d’un ofici de cara a l’ocupació, completat amb una estada en
pràctiques de 80 hores a empreses del sector escollit.
Per a la dinamització de la contractació dels joves, l’Ajuntament de Terrassa realitza
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. En aquest sentit, des d’ara i fins al mes de març de 2017, quan
finalitza el projecte, l’equip tècnic del Servei d’Ocupació Local realitzarà un
seguiment de la contractació d’aquestes persones i accions de suport a la recerca de
feina per als que encara no han accedit al mercat laboral.
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Els cursos que es realitzaran són els següents:
•
•
•
•
•

Activitats de venda (350h, 14 participants)
Activitats auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria (330h, 10
participants)
Serveis de bar i cafeteria (320h, 13 participants)
Carnisseria i elaboració de productes carnis (265h, 10 participants)
Activitats auxiliars de comerç (300h, 13 participants)

La nova edició del programa “Joves per l’Ocupació”, que té un cost de 294.779,39 €,
està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb un import de 254.475
€. La resta és d’aportació municipal.
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