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1.400 persones van ser beneficiàries de les polítiques
d’ocupació municipals durant el 2016
. L’any passat, 500 van trobar feina a través dels serveis d’ocupació de
l’Ajuntament de Gavà, cosa que va contribuir a baixar la ràtio d’atur en
1,6 punts
. A la tardor, el Servei Local d’Ocupació estrenarà nova ubicació a
l’equipament municipal “L’Informal” del carrer de Jaume I
L’any passat, l’Ajuntament de Gavà va donar un nou impuls a les polítiques d’ocupació
a la ciutat, a través d’accions adreçades a promoure l’ocupació, la formació,
l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic. Unes accions, gestionades a través del
Centre de Suport a l’Empresa, que al llarg del 2016 van beneficiar 1.400 persones.
Així ho ha explicat avui el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort,
que ha destacat que “el 2016 vam ajudar a generar 540 oportunitats laborals a
través dels serveis municipals d’ocupació, un any en què Gavà va baixar la ràtio
d’atur en 1,6 punts. A més, amb una satisfacció molt alta per part de les persones
usuàries d’aquests serveis: 9,5 punts sobre 10”.
Jordi Tort ha explicat que les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament se centren “en
l’acompanyament a les persones aturades que estan en recerca activa de feina;
acompanyament per a l’elaboració del currículum i competencial i, fins i tot
coaching, que vam estrenar el 2016 per poder encarar una entrevista de feina. A

això s’afegeixen accions formatives específiques i acompanyament a persones
aturades perquè puguin posar en marxa un negoci”.
Servei Local d’Ocupació
De les 540 persones que van trobar feina, 184 ho van fer mitjançant el Servei Local
d’Ocupació, el pont entre la població activa i les empreses.
En 2016, 128 empreses van contactar amb aquest servei, que va gestionar un total de
218 ofertes laborals i 288 llocs de treball. A més va oferir orientació, assessorament o
acompanyament a més de 500 persones en el seu procés d’incorporació al mercat de
treball o de millora del perfil professional.
En el nou itinerari intensiu de 20 hores de durada emprant tècniques de coaching, 15
persones van poder identificar els propis objectius personals i professionals, dissenyant
posteriorment un pla d’acció per assolir-los.
Eines contra l’atur juvenil
Durant el 2016, el programa de Garantia Juvenil va afavorir la contractació de 196
joves, dels 486 que hi constaven inscrits, a través d’ajudes econòmiques a empreses per
a la contractació de persones joves o dels programes específics que vinculen formació i
treball. Entre ells Joves per l’Ocupació, a través del qual 45 joves es van formar en una
especialitat formativa i tenir l’oportunitat de fer pràctiques en empreses. D’aquests
joves, 21 es van incorporar al mercat de treball i 10 van reprendre els estudis.
Altres 25 joves es van reincorporar al mercat laboral a través del programa Fem
Ocupació per a Joves, mitjançant els contractes realitzats per 17 empreses del territori i
l’acompanyament i formació impartida pel Centre de Suport a l’Empresa, mentre que
altres 10, tots ells amb titulació universitària, van ser contractats directament per
l’Ajuntament a través del programa de contractació en pràctiques.
A més, 15 joves van participar en els itineraris d’orientació als “Espais de Recerca de
Feina”; 97 en accions formatives, i 3 van rebre suport econòmic per posar en marxa un
projecte empresarial.

Suport a l’emprenedoria i formació
Una altra de les línies d’actuació dels serveis d’ocupació del Centre de Suport a
l’Empresa és el suport a l’emprenedoria que, segons ha indicat Jordi Tort, “va orientat
clarament a la creació d’ocupació”.
El 2016, el CSE va assessorar 148 persones emprenedores. Es van crear 55 empreses
que han generat 104 llocs de treball.
Finalment, i quant a l’àmbit formatiu, el 2016 es van organitzar dos cursos amb el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 34 alumnes. D’aquests, 21 van trobar
feina. A més, la formació és un element transversal que s’integra al conjunt de serveis
de promoció econòmica, ja siguin càpsules formatives per a persones que volen posar
crear el seu propi negoci o mòduls de formació per a l’empresariat. També van rebre
formació professionalitzadora les 40 persones que han participat en un pla de foment de
l'ocupació a l'Ajuntament de Gavà.
Millora contínua
Els serveis d’ocupació de l’Ajuntament de Gavà han rebut enguany un nou impuls amb
la posada en marxa del Pla per l’ocupació “Gavà impulsa, jo trobo feina”. Un pla que
intensifica les accions que han dut a terme fins ara per promoure la creació de llocs de
treballs amb la implicació de la ciutadania i amb una major dotació de recursos.
Aquest Pla apropa encara més a la ciutadania els serveis adreçats a millorar
l’ocupabilitat. Fa èmfasi en l’economia sostenible i innovadora; en els ajuts a
emprenedoria, en la contractació de persones en situació d’atur i en la millora de la
competitivitat de les empreses.

Persones en situació d’atur que no en reben cap

prestació o subsidi, persones aturades de llarga durada i menors de 25 anys seran els
col·lectius beneficiaris del Pla.
El Servei Local d’Ocupació s’apropa a la ciutadania
El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, ha fet públic aquest
balanç de 2016 davant les portes de l’antic L’Informal, al carrer de Jaume I. Aquest

equipament municipal es convertirà, la pròxima tardor, en la nova seu del Servei Local
d’Ocupació.
“Actualment oferim suport a les persones en situació d’atur al Centre de Suport a
l’Empresa, al Parc Empresarial de Gavà, i un dels compromisos del govern
municipal era apropar aquest servei allà on són les persones, evitant així que
s’hagin de desplaçar. La nova ubicació també ens permetrà ampliar els serveis i
fer un acompanyament més intensiu a les persones aturades”, ha afirmat el tinent
d’alcalde.
Així, des del renovat espai s’impulsaran serveis adreçats a la població activa: la Borsa
de Treball, el Servei d’Informació i Orientació per a la cerca de feina i els programes
d’ocupació i formació. També comptarà amb espais per a l’atenció individual i un espai
per a la cerca de feina.
El Centre de Suport a l’Empresa, ubicat al carrer del Progrés, se centrarà en les
polítiques de promoció econòmica adreçades a l’empresa i a l’emprenedoria, així com a
impulsar l’economia innovadora i col·laborativa del teixit productiu a través de
l’Starting.

