Desembre 2019

INFO SECTOR – OCUPACIÓ | INSERCIÓ LABORAL

Dades/informes sobre ocupació
L’atur puja en 2.915 persones a Catalunya al
novembre i la xifra de desocupats se situa en
390.182
03.12.2019 - L’atur va pujar en 2.915 persones a Catalunya al novembre
respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en
390.182, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball.
https://ja.cat/mIuw0

El empleo cae en 53.114 personas en
noviembre, el peor dato desde 2013
03.12.2019 - El paro registrado aumentó en 25.525 desempleados y deja
la cifra total en 3,2 millones. En el retroceso laboral del mes pasado, ha
jugado un papel decisivo la hostelería. Solo en el régimen general bajó
la afilación en esta rama de actividad en 105.048 empleados
https://ja.cat/J8Lum

Infografies - Departament d’Estudis
Ajuntament de Barcelona
Evolució atur registrat a Barcelona, Oct 2019. https://ja.cat/zD0z2
Contractació laboral a Barcelona, Oct 2018. https://ja.cat/X7yhw
Enquesta de Població Activa (EPA) a Barcelona. III trimestre
2019. https://ja.cat/dGXNx
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Mercat de treball
El Govern posa en marxa una campanya de
publicitat per potenciar l’FP i arribar a la
mitjana europea en la modalitat dual al 2022
02.12.2019 - L’objectiu és millorar la percepció i ampliar el coneixement
que es té de la formació professional inicial, incloent la modalitat dual, i
de la contínua i l’ocupacional al llarg de la vida.
https://ja.cat/o48ko

La tecnologia, un primer filtre en la selecció de
personal
27.11.2019 - Els portals d’ocupació i les xarxes socials faciliten la
recepció de candidats, però també suposen el repte per als
departaments de RRHH de seleccionar entre una gran quantitat de
currículums. https://ja.cat/qvjGw

Informe | ‘Atur, salut i benestar’.
26.11.2019- L’informe 'Atur, salut i benestar' Els serveis d’inserció
laboral amb enfocament comunitari i la seva influència en el benestar,
elaborat per l’Associació Benestar I Desenvolupament, alerta que
l’impacte negatiu de la desocupació és més gran en sectors de
població socialment desfavorables. https://ja.cat/Xutc5

Gènere
La bretxa salarial entre homes i dones pot
tardar 80 anys a desaparèixer?
29.11.2019- El sindicat CCOO ha reclamat una "resposta ferma" per
eliminar el 22,9% de bretxa salarial que hi ha a Catalunya. En un
comunicat, ha exigit l'aplicació immediata de l'article 28 de l'Estatut dels
Treballadors. https://ja.cat/CPWl4
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Més de 20.000 dones pateixen cada any
assetjament sexual a la feina a Catalunya?
08.11.2019- Més de 20.300 dones pateixen cada any assetjament
sexual i per raó de sexe a la feina a Catalunya, això suposa l’11,9% del
total dels casos de violència que es registren contra la dona, sense
comptar la que exerceixen les seves parelles. Només un 8% ho
denuncien. https://ja.cat/YkUa1

Opinió
Treballar quatre dies per setmana millora la
qualitat de vida i la productivitat
10.11.2019 – Segons els experts, aplicar la norma a Espanya és difícil
per l'alt nivell de presentisme i l'economia submergida..
https://ja.cat/dVP63

