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PLA DE XOC CONTRA PLA DE XOC CONTRA PLA DE XOC CONTRA PLA DE XOC CONTRA 

LLLL’’’’ATUR JUVENILATUR JUVENILATUR JUVENILATUR JUVENIL



INTRODUCCIÓ

Pla dPla d’’ActuaciActuacióó MunicipalMunicipal: : 
Explorar totes les oportunitats que la ciutat ofereix per Explorar totes les oportunitats que la ciutat ofereix per 
generar riquesa i llocs de treball, prestant especial atencigenerar riquesa i llocs de treball, prestant especial atencióó als als 
infants, als joves i a la gent gran.infants, als joves i a la gent gran.

Consell Rector de Consell Rector de ll’’IMETIMET, 29 de novembre de 2011, 29 de novembre de 2011: : 
““Ressaltar la importRessaltar la importàància de lncia de l’’ensenyament i lensenyament i l’’ocupaciocupacióó com a com a 
eixos deixos d’’actuaciactuacióó estratestratèègics per la ciutat, i el paper que juguen gics per la ciutat, i el paper que juguen 
entitats com entitats com ll’’esmentatesmentat IMETIMET..”” Neus Lloveras, alcaldessa.Neus Lloveras, alcaldessa.

Ple de lPle de l’’Ajuntament Vilanova i la GeltrAjuntament Vilanova i la Geltrúú, 1 de juliol de 2013, 1 de juliol de 2013: : 
SS’’aprova la mociaprova la mocióó per impulsar mesures contra lper impulsar mesures contra l’’atur juvenil.atur juvenil.

Consell Europeu, juliol i novembre de 2013Consell Europeu, juliol i novembre de 2013: : 
Insta a tots els estats membre a dirigir les seves polInsta a tots els estats membre a dirigir les seves políítiques a tiques a 
frenar lfrenar l’’atur juvenil, realitzant una dotaciatur juvenil, realitzant una dotacióó de 6.000 milions de 6.000 milions 
dd’’euros per leuros per l’’assoliment dassoliment d’’aquest objectiu. aquest objectiu. 
Espanya rebrEspanya rebràà 1.900 milions a partir de l1.900 milions a partir de l’’1 de gener de 2014.1 de gener de 2014.



CONTEXT

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

243.300 243.300 jovesjoves a a ll’’aturatur..
Taxa dTaxa d’’aturatur deldel 36,1% entre 36,1% entre elsels jovesjoves de 16 a de 16 a 
29 29 anysanys..

InIndependentment del cicle econòmic, dependentment del cicle econòmic, la la 
relacirelacióó entre la entre la taxataxa dd’’aturatur juvenil i la juvenil i la taxataxa
dd’’aturatur general general ééss 2,5 2,5 vegadesvegades..



CONTEXT

AbandonamentAbandonament escolarescolar

TotTot i que entre el 2008 i el 2012 la i que entre el 2008 i el 2012 la taxataxa dd’’abandonamentabandonament ss’’haha
redureduïïtt a a CatalunyaCatalunya del 30 al 24% del 30 al 24% --bbààsicamentsicament perper la manca la manca 
dd’’oportunitatsoportunitats laboralslaborals--, , aquestaquest percentatgepercentatge ééss el el dobledoble que el que el 
del del conjuntconjunt de la Unide la Unióó Europea (12,8%). Europea (12,8%). 

FenomenFenomen nini--nini

CatalunyaCatalunya ééss el el 3r pa3r paííss de la Unide la Unióó Europea Europea ambamb una una taxataxa mmééss
alta de alta de jovesjoves que ni estudien ni que ni estudien ni treballentreballen (un 21% de la (un 21% de la 
poblacipoblacióó activa activa dd’’entreentre 15 i 24 15 i 24 anysanys).).
La impossibilitat de retenir els joves al sistema educatiu i la La impossibilitat de retenir els joves al sistema educatiu i la 
crisi han fet crcrisi han fet crééixer la taxa un ixer la taxa un 75%75% des del 2007.des del 2007.

SobrequalificaciSobrequalificacióó i i temporalitattemporalitat

A A nivellnivell europeueuropeu nomnomééss TurquiaTurquia ensens supera en la supera en la proporciproporcióó de de 
persones persones ambamb estudisestudis superiorssuperiors subocupadessubocupades. . 
La La sobrequalificacisobrequalificacióó provoca provoca ll’’efecteefecte despladesplaççamentament..
Prop del 80% dels menors de 25 anys tenen un contracte Prop del 80% dels menors de 25 anys tenen un contracte 
temporal (primeres ocupacions), però es mantenen elevades temporal (primeres ocupacions), però es mantenen elevades 
entre els joves entre 16 i 29 anys (41,8%), quan la dels majors entre els joves entre 16 i 29 anys (41,8%), quan la dels majors 
de 30 anys de 30 anys éés del 13,6%.s del 13,6%.



CONTEXT

Programes que no Programes que no funcionenfuncionen

Per Per alsals jovesjoves dd’’entreentre 16 i 19 16 i 19 anysanys, , elsels
programes programes dd’’inserciinsercióó laboral laboral no no ssóónn prouprou

efectiusefectius i cal centrari cal centrar--se en la tornada se en la tornada alsals

estudisestudis. . NomNomééss perper alsals majorsmajors de 22 de 22 anysanys
ss’’aconsegueixaconsegueix alguna alguna reinsercireinsercióó..



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

243.300 243.300 jovesjoves a a ll’’aturatur..
Taxa dTaxa d’’aturatur deldel 36,1% entre 36,1% entre elsels jovesjoves de 16 a 29 de 16 a 29 anysanys..
Entre 16 i 24 Entre 16 i 24 anysanys, 47%., 47%.

GrGrààficfic. Taxa d. Taxa d’’aturatur (%). (%). CatalunyaCatalunya, 3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

EvoluciEvolucióó de la taxa dde la taxa d’’aturatur (%). (%). CatalunyaCatalunya, 2007, 2007--20132013



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

La taxa dLa taxa d’’activitatactivitat delsdels jovesjoves de 16 a 29 de 16 a 29 anysanys éés s deldel 67,9%.67,9%.

GrGrààficfic. . SituaciSituacióó dd’’activitatactivitat per a per a jovesjoves i i adultsadults (%).(%).
CatalunyaCatalunya, , tercertercer trimestre de 2013trimestre de 2013



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

UnUn 48,5% de 48,5% de jovesjoves contractatscontractats hoho estanestan ambamb contractecontracte
temporal, temporal, lesles personespersones adultesadultes unun 14,2%.14,2%.

GrGrààficfic. . TipusTipus de de contractecontracte entre la entre la poblacipoblacióó ocupada assalariada (%).ocupada assalariada (%).
CatalunyaCatalunya, , tercertercer trimestre de 2013trimestre de 2013



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

LL’’aturatur afectaafecta mmééss alsals homes, homes, alsals tramstrams dd’’edatedat mmééss jovesjoves, , alsals
estrangersestrangers i i alsals que que tenentenen unun nivellnivell formatiuformatiu inferior.inferior.



ATUR JUVENIL
CATALUNYA

3r trimestre de 2013, 3r trimestre de 2013, CatalunyaCatalunya

LL’’aturatur afectaafecta mmééss alsals homes, homes, alsals tramstrams dd’’edatedat mmééss jovesjoves, , alsals
estrangersestrangers i i alsals que que tenentenen unun nivellnivell formatiuformatiu inferior.inferior.



ATUR JUVENIL
VILANOVA

3r trimestre de 2013, Vilanova3r trimestre de 2013, Vilanova

1.065 1.065 jovesjoves a a ll’’aturatur..
El 16,1% de El 16,1% de lesles personespersones aturadesaturades alal municipimunicipi ssóónn jovesjoves..

GrGrààficfic. . EvoluciEvolucióó trimestral trimestral aturatur registratregistrat 20072007--20132013
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16-29 anys 30 anys i més



ATUR JUVENIL
EMPRENEDORIA

EmprenedoriaEmprenedoria

> > LL’’activitatactivitat emprenedoraemprenedora entre entre elsels jovesjoves se situa a se situa a CatalunyaCatalunya
enen unun 11.07% 11.07% ll’’anyany 2012.2012.

> Cal propiciar nous models d> Cal propiciar nous models d’’empresa, mempresa, méés dins dinààmics, amb mics, amb 
personal mpersonal méés jove i orientat a tecnologies del coneixement.s jove i orientat a tecnologies del coneixement.

> Cal alienar els agents innovadors del territori amb centres > Cal alienar els agents innovadors del territori amb centres 
formatius i institucions, per generar iniciatives integrals que formatius i institucions, per generar iniciatives integrals que 
permetin la formacipermetin la formacióó en sectors estraten sectors estratèègics i la posterior gics i la posterior 
inserciinsercióó laboral en el propi territori (com ocupats o amb laboral en el propi territori (com ocupats o amb 
iniciatives empresarials pròpies).iniciatives empresarials pròpies).



SERVEIS
PER LA FORMACIÓ

--RepresentaciRepresentacióó en les en les comissionscomissions
dd’’escolaritzaciescolaritzacióó
-- ConsellConsell Escolar Municipal Escolar Municipal 
-- InformaciInformacióó gral.gral. i especi especíífica de fica de 
totstots elsels centres centres dd’’ensenyamentensenyament de de 
la la ciutatciutat
-- RelacionsRelacions permanentspermanents ambamb el el 
DepartamentDepartament dd’’EnsenyamentEnsenyament de la de la 
Generalitat de Generalitat de CatalunyaCatalunya
-- AbsentismeAbsentisme escolarescolar
-- Oficina Municipal Oficina Municipal d'Escolaritzacid'Escolaritzacióó
-- CicleCicle de de xerradesxerrades
-- Programa Programa dd’’AnimaciAnimacióó Educativa Educativa 
-- Programa Programa d'Animacid'Animacióó a la Lectura a la Lectura 
-- Programa AULESPrograma AULES--ESTUDIESTUDI
-- AjutsAjuts a a l'escolaritatl'escolaritat
-- TastetsTastets
-- Far, Programa de Far, Programa de diversificacidiversificacióó
curricularcurricular

-- Zona EZona E
-- ResultatsResultats acadacadèèmicsmics finalitzatsfinalitzats
elsels estudisestudis obligatorisobligatoris
-- CensCens escolarescolar
-- EscolaEscola de de FormaciFormacióó AeronAeronààuticautica
de Vilanova i la Geltrde Vilanova i la Geltrúú
-- Campus Campus UniversitariUniversitari de la de la 
MediterrMediterrààniania (CUM) (CUM) 
-- ServeiServei dd’’orientaciorientacióó educativa de educativa de 
ll’’OficinaOficina Jove GarrafJove Garraf
-- XerradesXerrades i i tallerstallers dd’’orientaciorientacióó
educativaeducativa
-- ProjecteProjecte formatiuformatiu de de ll’’OficinaOficina
JoveJove GarrafGarraf
-- PuntPunt dd’’InformaciInformacióó del del -- Programa Programa 
AcreditaAcredita’’tt
-- Programa el BocaPrograma el Boca--orellaorella



-- ProjecteProjecte FormaciFormacióó i i TreballTreball ambamb AlternanAlternanççaa (FITA) (FITA) 
-- JovesJoves perper ll’’OcupaciOcupacióó (JPO) (JPO) 
-- FormaciFormacióó Professional Ocupacional (FOAP) Professional Ocupacional (FOAP) 
-- Programes de Programes de QualificaciQualificacióó Professional Inicial (PQPIProfessional Inicial (PQPI--PTT) PTT) 
-- AturatsAturats de de LlargaLlarga Durada (ALLD) Durada (ALLD) 
-- ProjecteProjecte dd’’orientaciorientacióó i i inserciinsercióó laboral a laboral a colcol··lectiuslectius ambamb
dificultatsdificultats TIMOL i MATTIMOL i MATÍÍ
-- ServeiServei dd’’intermediaciintermediacióó laborallaboral
-- ServeiServei de de treballtreball de de ll’’OficinaOficina Jove GarrafJove Garraf
-- XerradesXerrades i i tallerstallers dd’’orientaciorientacióó laborallaboral
-- ProjecteProjecte Face2faceFace2face

DE TREBALL
SERVEIS



SERVEIS
EMPRENEDORIA

-- ServeiServei dd’’emprenedoriaemprenedoria de de ll’’IMETIMET
-- Cultura Cultura emprenedoraemprenedora a a ll’’educacieducacióó primprimààriaria
-- ServeiServei dd’’emprenedoriaemprenedoria de de ll’’OficinaOficina Jove GarrafJove Garraf
-- TallersTallers dd’’habilitatshabilitats emprenedoresemprenedores
-- ServeiServei dd’’activitatactivitat econòmicaeconòmica
-- Programes Programes formatiusformatius en en conveniconveni ambamb la la DiputaciDiputacióó de de 
BarcelonaBarcelona
-- EspaisEspais CoworkCowork
-- SuportSuport a a ll’’artesaniaartesania juveniljuvenil



CONCLUSIONS
PROPOSTES DE 

MILLORA I 

NOVES ACCIONS

1. 1. EstablirEstablir mecanismes de recolzament i seguiment dels mecanismes de recolzament i seguiment dels 

joves de la ciutatjoves de la ciutat que no acrediten el Graduat en que no acrediten el Graduat en 
SecundSecundàària.ria.

2. Continuar amb la 2. Continuar amb la racionalitzaciracionalitzacióó de lde l’’oferta formativaoferta formativa

dels cicles formatius. Apostant per ldels cicles formatius. Apostant per l’’aprenentatge daprenentatge d’’
idiomes i la formaciidiomes i la formacióó al llarg de la vida.al llarg de la vida.

3.3. Suport a la implementaciSuport a la implementacióó de nous cicles formatius,de nous cicles formatius,

especialment per la FORMACIespecialment per la FORMACIÓÓ DUAL.DUAL.

4. Lluitar de forma preventiva 4. Lluitar de forma preventiva contra lcontra l’’abandonament abandonament 

escolarescolar. . 

5. Explorar i aprofitar sin5. Explorar i aprofitar sinèèrgies amb la UPC per consolidar i rgies amb la UPC per consolidar i 
millorar lmillorar l’’elaboracielaboracióó dd’’una poluna políítica de formacitica de formacióó conjunta conjunta 
com a com a Ciutat Ciutat universituniversitààriaria--ciutatciutat campus de coneixement.campus de coneixement.



CONCLUSIONS
PROPOSTES DE 

MILLORA I 

NOVES ACCIONS

6. 6. Crear un Crear un mapa formatiu comarcalmapa formatiu comarcal coordinant els coordinant els 
diferents itineraris formatius i complementar ldiferents itineraris formatius i complementar l’’oferta oferta 
formativa del territori.formativa del territori.

7. Promoure i dinamitzar un 7. Promoure i dinamitzar un concurs adreconcurs adreççat als millors at als millors 

treballs finalstreballs finals dels estudis professionals, enfocat a dels estudis professionals, enfocat a 
ll’’emprenedoria. emprenedoria. 

8.8. ReforReforççar i ampliar la Zona Ear i ampliar la Zona E com a mostra de les sortides com a mostra de les sortides 
educatives però tambeducatives però tambéé de possibilitats professionals. de possibilitats professionals. 

9.9. Oferir programes alternatius als joves amb dificultatsOferir programes alternatius als joves amb dificultats en en 
l'aprenentatge, desmotivacil'aprenentatge, desmotivacióó i perill d'absentisme i perill d'absentisme 
acadacadèèmic. mic. 

10.10. Ampliar lAmpliar l’’abast del projecte Tastetsabast del projecte Tastets. Oferir la . Oferir la 
possibilitat de portar a terme aquesta prpossibilitat de portar a terme aquesta prààctica amb els ctica amb els 
cicles formatius de grau mig. cicles formatius de grau mig. 



11. Seguir la l11. Seguir la líínia a travnia a travéés del Servei d'Ocupacis del Servei d'Ocupacióó de de 
Catalunya (SOC), fent que  Catalunya (SOC), fent que  ll’’IMETIMET sigui sigui centre centre 

dd’’homologacihomologacióó dd´́ especialitats formatives. especialitats formatives. 

12. Treballar perqu12. Treballar perquèè les les certificacions de formacicertificacions de formacióó

ocupacionalocupacional siguin reconegudes com a siguin reconegudes com a crcrèèdits dins dits dins 

dels estudis reglatsdels estudis reglats..

13. Restar amatents a la 13. Restar amatents a la convocatòria de programes i convocatòria de programes i 

projectes en el marc de la lluita contra lprojectes en el marc de la lluita contra l’’aturatur i, i, 
especialment, en la lluita contra lespecialment, en la lluita contra l’’atur juvenil.atur juvenil.

14. 14. Seguir treballant per fer Seguir treballant per fer programes de qualificaciprogrames de qualificacióó

inicialinicial, ampliant l, ampliant l’’oferta actual i pensant, alhora, en oferta actual i pensant, alhora, en 
colcol··lectius de discapacitat i malalties mentals. lectius de discapacitat i malalties mentals. 

15. Vincular el sistema educatiu a les15. Vincular el sistema educatiu a les habilitats habilitats 

emprenedoresemprenedores. La compet. La competèència dncia d’’aprendre a aprendre a 
emprendreemprendre éés el gran repte a assolir .s el gran repte a assolir .

CONCLUSIONS
PROPOSTES DE 

MILLORA I 

NOVES ACCIONS



16. Desenvolupar el 16. Desenvolupar el Mapa de l'EmprenedoriaMapa de l'Emprenedoria, que , que 
inclou la posada en marxa i reforinclou la posada en marxa i reforçç de fins a cinc de fins a cinc 
coworkscoworks, de tem, de temààtiques: TIC, tiques: TIC, SalutSalut--nutricinutricióó--esportesport, , 
sostenibilitatsostenibilitat, mar i coneixement., mar i coneixement.

17. Donar a con17. Donar a conèèixer les ixer les diverses borses de treball diverses borses de treball 

existentsexistents a la ciutat. 18. Refora la ciutat. 18. Reforççar les ar les accions accions 

informatives de linformatives de l’’Oficina Jove GarrafOficina Jove Garraf amb lamb l’’objectiu objectiu 
de millorar de millorar ll’’ocupabilitatocupabilitat dels joves.dels joves.

19. Potenciar l19. Potenciar l’’Assessoria de mobilitat Internacional Assessoria de mobilitat Internacional 

de lde l’’Oficina Jove Garraf, com a servei dOficina Jove Garraf, com a servei d’’informaciinformacióó i i 
assessorament de programes i oportunitats per a anar assessorament de programes i oportunitats per a anar 
a treballar, fer voluntariat o anar a estudiar a a treballar, fer voluntariat o anar a estudiar a 
ll’’estranger.estranger.

20. Donar cobertura als 20. Donar cobertura als nous nnous níínxols de treballnxols de treball que que 
despleguin noves oportunitats concretes de feina despleguin noves oportunitats concretes de feina 
orientada als joves.orientada als joves.

CONCLUSIONS
PROPOSTES DE 

MILLORA I 

NOVES ACCIONS




