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INFO SECTOR – OCUPACIÓ | INSERCIÓ LABORAL

Dades/informes sobre ocupació
L’atur cau a Barcelona el mes de juny en
gairebé 2.000 persones
02.07.2019 - L’atur a Barcelona ha caigut el mes de juny en gairebé
2.000 persones; concretament, en 1.953. Així doncs, la xifra ha baixat i
ara els desocupats a la ciutat són 65.832. https://ja.cat/3zhSm
Atur per comarques i Municipis (Observatori del Treball i Model
Productiu): https://ja.cat/CJD7p

Quan l'estiu és viu, l'ocupació somriu
02.07.2019 - Catalunya lidera la contractació estiuenca amb 285.038
llocs de feina generats per afrontar els mesos de juny a setembre,
consolidant-se al juny com el territori de tot l'Estat on més ha caigut la
desocupació.
https://ja.cat/N8dUn

Infografies - Departament d’Estudis Ajuntament
de Barcelona
Evolució de l'atur registrat a Barcelona. Maig 2019
https://ja.cat/mYopU
Contractació laboral a Barcelona, Maig 2019 https://ja.cat/82Ny6
Les dones al mercat laboral de Barcelona https://ja.cat/xjEbA
L'Activitat Empresarial a Barcelona 2018 https://ja.cat/sxA78
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Mercat de treball
Igualdad retributiva, una imposición legal para
corregir el mercado laboral
01.07.2019 - Los trabajadores tienen derecho por ley, desde el pasado
8 de marzo, a acceder al registro salarial de su empresa. Las
empresas se enfrentan a la obligación de facilitar la detección de la
posible discriminación salarial. https://ja.cat/wwcKS

Les titulacions amb més ofertes de feina a
Catalunya
01.07.2019 - El 33,9% de les publicades el 2018 en territori català
requereixen perfils amb carreres universitàries, mentre que a la resta
d'Espanya el percentatge s'eleva fins al 38,5%. https://ja.cat/UXDih

El 41% del pressupost de polítiques
d'ocupació es queda al calaix
13.06.2019 - Catalunya és la tercera comunitat que més recursos
inverteix: 335 milions d'euros, l'11,3% de tot l'Estat. Catalunya gasta
49,80 euros per cada demandant de feina. https://ja.cat/RKQ79

Barcelona, capital europea del talent
emprenedor
11.06.2019 - La taxa d'activitat ja és del 8,13%, molt per damunt de la
de l'Estat espanyol, que es queda en el 6,39%, i de l'europea, que és
del 8%. https://ja.cat/ipQR4
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Largas jornadas y horarios imprevisibles: estos
son los mayores obstáculos de los
trabajadores para conciliar
06.06.2019 -Siete de cada diez trabajadores que aseguran tener
alguna dificultad en su trabajo para conciliar señalan problemas
relacionados con los excesos en la jornada laboral.https://ja.cat/7mh5M

Gènere
La lucha contra la desigualdad y la brecha
salarial, objetivo prioritario de la Generalitat
02.07.2019 - La desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral es hoy una de las preocupaciones y prioridad de acción del
Govern. https://ja.cat/uHSiD

El SOC crea una xarxa d'atenció
especialitzada per dones en situació de
violència masclista
01.07.2019 - Les 69 oficines de treball disposaran d’una persona
professional de referència que oferirà atenció personalitzada i
permanent https://ja.cat/Jr99c

La igualdad de género genera riqueza: añadiría
12 billones de dólares al PIB global
17.06.2019 - Un reciente estudio de la consultora McKinsey asegura
que, si todos los países equiparan las ratios de paridad de las
naciones más avanzadas de sus continentes, la economía mundial
aumentaría en 12 billones de dólares en 2025. https://ja.cat/sNgEk
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Pobresa / vulnerabilitat
La tasa de pobreza en Catalunya bate el
récord de los últimos 15 años
27.06.2019 - Un año más, la tasa de riesgo de pobreza crece en
Catalunya hasta situarse a un máximo histórico. El 21,3% de la
población está en riesgo de exclusión social, según la Encuesta de
Condiciones de Vida del 2018. https://ja.cat/qA5kt

Cuando el salario mínimo salva vides
Juny 2019- Salud: Además de no penalizar el empleo, una retribución
justa reduce las muertes prematuras al permitir a los trabajadores
llevar una vida más sana.
https://ja.cat/Jrwt9

El 34% de les sol·licituds de la Renda
Garantida presentades des del setembre
compleixen els requisits
06.06.2019 - Vigilar que la prestació no es converteixi en un
complement salarial d'un mercat laboral precari és un dels reptes de la
Comissió de Govern. https://ja.cat/zNcCm

Innovació
Nova plataforma per compartir coneixement
sobre innovacions socials
25.06.2019 – innovations.upsocial.org: és una plataforma per compartir
el coneixement generat dins el marc del projecte Accelerating Change
for Social Inclusion (ACSI), sobre innovacions socials de tot el món que
responen amb èxit a tres reptes.. https://ja.cat/5lsJS
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Opinió
La invisibilitat de viure en l’exclusió social
02.07.2019 - Paula Carpintero Paéz, Integradora social i monitora. ..al
nostre país hi ha 8,5 milions de persones en situació d'exclusió social,
el que equival al 18,4% de tota la població espanyola, i un 30% en risc
d'exclusió. https://ja.cat/DsQmy

Pròximes activitats d’interès
En marxa l'estudi de finances ètiques i tercer
sector
02.07.19 - L'Observatori posa en marxa l'enquesta entorn l’ús de les
finances ètiques entre les organitzacions que formen el tercer sector i
l’economia social i solidària en col·laboració amb Arç Cooperativa.
https://ja.cat/Pf3tj

Taller de governança democràtica
10 de juliol de 2019 | 12.00 a 14.00 hores | La Confederació: Adreçat a
membres dels equips directius i òrgans de govern d’organitzacions del
tercer sector interessades a impulsar la participació de les persones i
els grups d’interès en la presa de decisions. | Inscripcions| Nota de
premsa https://ja.cat/PryJt

