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INFO SECTOR – OCUPACIÓ | INSERCIÓ LABORAL 

 
 
Mercat de Treball        
     

 

Què pot i què no pot incloure una oferta de 
feina? 

19.03.2019 - Arran de les ofertes de feina d'hostesses del MWC 
amb especificacions massa concretes, analitzem què es pot 
demanar quan busquem candidats . https://bit.ly/2HRNGPY  

  
     

 

El cost laboral puja el doble a Catalunya que a 
Espanya  

19.03.2019 - La despesa en salaris i cotitzacions al Principat tanca 
el 2018 amb un augment de l'1,8% fins als 2.880,3 euros. 

https://bit.ly/2Im73B4  

 
Dades/Informes sobre ocupació    

     

 

L’augment de les desigualtats durant la crisi: 
quin paper hi ha tingut el mercat laboral? 

Març 2019 - Hi ha més atur entre les dones? La diferència a 
Espanya és més gran que a Europa? 
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/rol-mercado-laboral  

 

     

 

Catalunya lidera la contractació per Setmana 
Santa  

02.04.2019 - El sector que més ocupació generarà serà el 
d'hostaleria i restauració, amb un creixement del 9%, i aeroports, 

que augmenta un 8% . https://bit.ly/2UB3cXn  
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L'atur es manté estable, però registra el major 
descens des del 2013  

02.04.2019 - La desocupació baixa un 0,23% en relació al mes 
passat, mentre que cau un 3,82% en comparació amb el març del 

2018 . https://bit.ly/2VBYOVn  

  
     

 

La pobresa i les desigualtats tornen a créixer 
a Catalunya després de dos anys de 
lleugeres millores 

18.03.2019- El 23,8% de la població està en risc de pobresa i 
exclusió.  https://bit.ly/2THwpAa  

 
     

 

Informe INSOCAT per a la millora de l’acció 
social   

15.03.2019 - Núm. 10 | Treball precari, habitatge privatiu i manca 
d’inversió social. https://bit.ly/2Ffk2CI  

 
     

 

Catalunya continua creant ocupació tot i la 
frenada a Espanya 

04.03.2019- L’atur registrat cau en més de 1.700 persones malgrat 

el context de desacceleració econòmica https://bit.ly/2HkwthH  

 
     

 

Evolució de l’atur registrat a Barcelona. 
Febrer 2019   

Febrer 2019 – Departament d’Estudis Ajuntament de Barcelona 
https://infogram.com/atur-febrer-2019-1h7z2lope7oe2ow  
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Contractació laboral a Barcelona. Febrer 
2019   

Febrer 2019 – Departament d’Estudis Ajuntament de Barcelona 
https://infogram.com/contractacio-laboral-febrer-2019-
1hzj4oo1k8dw4pw  

  
 

Gènere   
     

 

Les dones tenen menys oportunitats de ser 
contractades? 

Març 2019- Aquest experiment mostra com, amb un currículum 
equivalent, les dones tenen un 30% menys de probabilitats que les 
citin per a una entrevista de feina. https://bit.ly/2EU3Ia1  

 

         

 

La doble discriminación de las mujeres en los 
procesos de selección 

07.03.2019-  La equiparación de las bajas de maternidad y 
paternidad podría reducir la brecha https://bit.ly/2H6gsge   

  
     

 

Identitat trans: les portes tancades a 
l'empresa 

07.03.2019-  Les identitats de gènere dissidents encara topen amb 
molts impediments al mercat laboral: un 80% de les persones trans 
es troben en situació d'atur. https://bit.ly/2tTZ4m8  

 
     

 

Les dones cobren un 30% menys que els 
homes 

05.03.2019- La bretxa salarial a Catalunya el 2017 se situa en 
5.600 euros i augmenta respecte a l'any anterior 

https://bit.ly/2XJqngT  
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Les dones amb fills tenen la meitat de 
possibilitats d'aconseguir una entrevista de 
feina que un home 

06.03.2019- Les candidates que no són mares també pateixen 
discriminació laboral, segons un estudi https://bit.ly/2C8yoCB  

 
     

 

Vuit dades que expliquen la desigualtat de 
gènere 

05.03.2019- L’Institut Català de les Dones posa en evidència en el 
seu darrer informe el biaix que encara hi ha entre els homes i les 
dones a la política, a les enginyeries, a la feina 
https://bit.ly/2TF1Yto  

  
 

Opinió   
     

 

Fina Rubio: “Exigir que la representació de les 
dones sigui del 50% és imprescindible” 

26.02.2019- La Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 

Social crearà una eina d’autodiagnòstic per avaluar la perspectiva 

de gènere de les entitats. https://bit.ly/2Xy1Ivr  

 

 

Pròximes activitats d’interès  
     

 

Càpsula de coneixement i debat  

Nova legislació en matèria d'igualtat entre 
dones i homes en l'ocupació 
24 d'abril de 2019, de 16h a 18h 
Palau Macaya | Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona 

http://www.laconfederacio.org/wp-
content/uploads/2019/04/Programa_igualtat.pdf  
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