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Divendres 3 d’agost de 2012 
 

• L'atur baixa el juliol en 1.190 persones a Girona i suma cinc mesos a la 
baixa 

 
Les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya a Girona s'han reduït de 1.190 aturats el 
mes de juliol, un dels mesos en què tradicionalment més cau la desocupació degut a la 
contractació de les empreses turístiques. Amb un descens de 2,2% respecte al juny, 
Girona es converteix en la demarcació catalana on més ha caigut l'atur i acumula el 
cinquè descens mensual consecutiu situant el total de desocupats a la demarcació en 
52.134 persones, un nivell anterior al setembre de 2011. 
 
Malgrat els últims descensos de l'atur, el mercat de treball gironí continua en hores 
baixes ja que en termes anuals la desocupació ha crescut un 5,6% amb 2.764 persones 
més inscrites a les oficines d'ocupació respecte el juliol del 2011. Al conjunt de 
Catalunya, l'atur baixa el juliol de 784 persones, un 0,13%, i situa la xifra total en 
614.792 desocupats. També en aquí s'acumulen cinc mesos seguits de davallada. Al 
conjunt de l'Estat l'atur disminueix de 27.814 persones respecte el juny (0,6%) i situa 
el total de desocupats en 4.587.455 persones, acumula quatre mesos consecutius de 
caigudes. 
 
De les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es pot observar que l'atur a la 
província de Girona cau en tots els sectors, sobretot als serveis (-874 persones) i el 
col·lectiu de persones sense feina anterior (-191 persones). En la resta de sectors, la 
davallada del nombre de desocupats és més discreta. 
 
Pel que fa al volum total de desocupats, el sector serveis continua liderant el nombre 
d'aturats a la demarcació (30.087) per davant de la construcció (10.576), la indústria 
(6.975) i l'agricultura (1.505). Per sexes, l'atur masculí a la demarcació se situa en 
27.981 persones, un 2,07 per cent menys que el juny; i el femení en 24.153 persones, 
el que representa un retrocés del 2,42 per cent respecte el mes anterior.  
 
Finalment, l'atur juvenil també ha retrocedit a la demarcació durant el setè més de 
l'any. El nombre de treballadors menors de 25 anys sense feina a la demarcació s'ha 
reduït en un 10,57 per cent.  
 
Durant el mes de juliol ha crescut la contractació a la província de Girona. No obstant 
nou de cada deu d'aquests nous contractes són temporals, la majoria de només un mes 
de durada -ja que s'han firmat en el sector turístic-, assegura UGT. Segons les dades 
del ministeri d'Ocupació, a la demarcació de Girona la contractació ha augmentat el 
juliol un 19,94% respecte el juny. En total es van signar 25.629 contractes, 4.261 més 
que el mes anterior.  
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L'elevada contractació temporal preocupa als sindicats. UGT i CCOO de Catalunya van 
lamentar ahir l'escassa caiguda de la taxa d'atur en el conjunt de Catalunya durant 
juliol i van sol·licitar la pròrroga del programa Prepara, que finalitza l'agost, davant de 
l'increment de persones que han finalitzat aquesta prestació econòmica per 
desocupació. 
 
En sengles comunicats, els sindicats van reiterar que, si durant la temporada d'estiu, la 
taxa d'atur cau en 784 persones, es desprèn com la reforma laboral plantejada pel 
Govern espanyol no ha contribuït en la reducció de l'atur i segueix penalitzant les dones 
i els joves. 
 
Per la seva banda, la patronal Pimec va valorar "de manera negativa l'increment 
interanual del nom d'aturats", tot i que juliol ha estat el cinquè mes consecutiu en què 
s'ha registrat un descens de l'esmentada taxa. La secretària d'Ocupació i Relacions 
Laborals de la Generalitat, Esther Sánchez, va considerar que el descens de l'atur 
registrat el juliol era positiu però va puntualitzar: "No permet dir que estiguem davant 
d'una tendència de recuperació". A més va admetre que els indicadors més rellevants 
que mesuren l'estat del mercat laboral "no són bons". 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 

Dilluns 6 d’agost de 2012 
 

• L'OAC amplia els tràmits disponibles amb cita prèvia 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat a Girona ha ampliat els tràmits 
per als quals es pot demanar cita prèvia i ara ja en són més de trenta. L'OAC ha atès 
en el primer semestre de l'any 985 persones mitjançant aquest sistema, amb un 
augment del 17% respecte a l'any passat. L'objectiu és fomentar-ne l'ús per evitar cues 
i també per organitzar millor els recursos humans de l'Oficina. Alguns dels tràmits que 
s'han incorporat ara són el registre d'una associació o l'actualització de les seves dades, 
entre d'altres. L'OAC de Girona és un model pioner a Catalunya ja que atén els serveis i 
tràmits de tots els departaments de la Generalitat. 
 
Després de la incorporació de noves gestions relacionades amb Justícia i Benestar 
Social i Família, l'OAC de Girona permet actualment demanar cita prèvia per a més de 
trenta tràmits. Aquest servei té per objectiu reduir el temps d'espera i es pot demanar a 
través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (www.gencat.cat/ovt) o a la 
mateixa OAC. 
 
Fins ara, l'oficina disposava de cita prèvia per fer més d'una vintena de tràmits i, amb 
l'ampliació del servei, ja supera la trentena de gestions dels àmbits de comerç i 
consum; esports, lleure i oci; habitatge; medi ambient; mobilitat i transport; salut; 
societat, ciutadania i famílies, i justícia. Els nous tràmits de l'àrea de Justícia que s'han 
incorporat estan relacionats amb associacions i federacions, com per exemple el 
registre d'una associació o l'actualització de les seves dades. 
 
Entre les gestions que ja es podien fer a través de la cita prèvia hi ha sol·licitar el títol 
de família nombrosa; la llicència de caça o de pesca; la cèdula d'habitabilitat; presentar 
o consultar reclamacions sobre temes de consum, i demanar la prestació econòmica per 
infant a càrrec, entre d'altres. 
 
L'OAC de Girona és un model pioner i únic a Catalunya ja que atén els serveis i tràmits 
de tots els departaments de la Generalitat amb l'objectiu d'oferir un servei eficient i 
integrat als ciutadans. L'Oficina obre de dilluns a divendres de les nou del matí a les sis 
de la tarda, menys els mesos de juliol i agost, que obre fins a les tres de la tarda. 
Durant tot l'any obre cada dissabte de nou del matí a dues del migdia. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/08/03/latur-baixa-juliol-1190-persones-girona-suma-cinc-mesos-baixa/575201.html
http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/08/06/loac-amplia-tramits-disponibles-cita-previa/575752.html


Dissabte 11 d’agost de 2012 
 

• La Generalitat atén 73.335 consultesa 
 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona (OAC) ha atès 75.335 persones 
durant el primer semestre de l'any. Aquest quantitat representa un augment del 14% 
amb relació al mateix període de l'any passat. L'increment de l'activitat s'ha d'atribuir 
principalment al servei d'atenció especialitzada, que de gener a juny ha rebut 41.076 
persones, un 30% més que les 31.621 del primer semestre de 2011. Dins d'aquest 
servei destaca l'augment d'activitat al punt d'atenció de Benestar Social i Família, que 
ha atès prop de 9.000 persones, un 38% més que l'any passat. Per àrees temàtiques, 
entre les que tenen més demanda, també destaquen la d'Ensenyament, l'Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE), Trànsit i Habitatge. Dels 75.335 usuaris atesos de gener a 
juny, 34.259 persones han demanat una atenció generalista, és a dir, informació 
genèrica, registre de documents, cèdules d'habitabilitat i conciliacions, entre d'altres, 
una xifra similar a la de l'any anterior. L'OAC ha rebut des de gener 985 persones amb 
el sistema de cita prèvia, xifra que representa un augment del 17% respecte a l'any 
passat. La Generalitat treballa per fomentar l'ús d'aquest sistema. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 

Dilluns 20 d’agost de 2012 
 

• L'ocupació dels vols a Girona supera el 80% a l'estiu 
 

Passat l'equador de la temporada d'estiu, els números de l'aeroport de Girona van 
recuperant-se progressivament. Coincidint amb els mesos més forts de la temporada de 
vacances, bona part de les rutes que s'ofereixen des de Vilobí presenten uns 
percentatges d'ocupació molt elevats, capgirant un inici a la primavera que no va ser 
tan bo com s'esperava. L'augment de rutes i freqüències que Ryanair va posar en 
marxa des de finals de març s'està notant sobretot des del juny, moment a partir del 
qual l'aeroport de Girona està registrant creixements del voltant del 10%. Segons les 
dades d'Aena, entre gener i juliol van passar per les instal·lacions de Vilobí 1,5 milions 
de persones, 1,4 dels quals han estat passatgers de Ryanair. Transavia ha portat més 
de 41.000 viatgers amb les rutes d'Amsterdam i Rotterdam, i Wizz Air n'ha transportat 
poc més de 23.000 amb el vol a Kíev. De la resta de línies regulars, Jetair Fly ha tingut 
6.155 usuaris en la ruta amb Brussel·les, Jat Airways 3.110 amb Belgrad i Transaero 
1.387 amb Moscou. Podeu trobar totes les dades aquí. 
 
Pel que fa a Ryanair, la gran majoria de les 58 destinacions que està oferint actualment 
a Girona estan presentant percentatges d'ocupació de més del 80% durant els mesos 
d'estiu. De fet, al juliol la mitjana d'ocupació dels vols de l'aerolínia irlandesa va ser de 
156 persones per avió, que equival a gairebé un 83%. En canvi, agafant el global anual 
de dades, aquesta xifra baixa fins a les prop de 138 persones per vol, un 73% de 
l'ocupació. És d'esperar que, amb les xifres de l'agost, aquest percentatge s'elevi per 
sobre el 75%, el llindar aproximat a través del qual la companyia considera que les 
rutes li són rendibles. Malgrat això, des de Ryanair s'havia insistit que aquest any 
havien de fer ofertes més econòmiques dels preus dels bitllets per aconseguir omplir els 
avions. 
 
De fet, les xifres d'ocupació de Ryanair d'aquest 2012 -i segons les dades de viatgers i 
vols que fa públiques Aena- són relativament inferiors a les d'anys anteriors. L'any 
passat, per exemple, la mitjana d'ocupació del juliol era de 159 persones per vol i de 
142 al llarg de l'any, unes xifres que s'havien mantingut en termes molt similars el 2010 
i el 2009. Així, cal destacar l'impacte de la crisi econòmica, que està afectant tot el 
sector i que es nota sobretot en la demanda interna. Precisament, les rutes en què 
l'aeroport de Girona és més emissor que receptor de turisme són les que presenten 
pitjors percentatges d'ocupació: Venècia, Eivissa, Palma o les rutes amb Sardenya, on 
també hi ha una gran oferta de vols. 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/567122-la-generalitat-aten-73335-consultes.html


Per això el director de l'aeroport, Lluís Sala, ha volgut valorar el creixement de viatgers 
que s'està experimentant els últims mesos. "Això és molt bo en el context en què 
estem, en què la gent s'ho pensa molt abans de volar i reserva a última hora", afirma 
Sala, destacant que l'important és haver trencat la tendència a la baixa dels últims 
anys. Entre els altres motius, exposats per Sala, hi ha el fet que algunes de les rutes 
que ha programat Ryanair aquest any són noves i s'han d'anar consolidant. 
 
Pel que fa als percentatges d'ocupació de Ryanair, en el cas de Girona són 
lleugerament inferiors -un 3% en el que va d'any- que a Barcelona i Reus. En el cas de 
Barcelona, entre altres motius hi ha el fet que la companyia irlandesa vola des del Prat 
a destinacions molt potents i moltes grans ciutats europees, mentre que a Reus hi 
ofereix una programació molt més reduïda. En aquest sentit, Sala destaca que Girona 
és l'aeroport de l'Estat on Ryanair ofereix més destinacions diferents. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dimarts 21 d’agost de 2012 
 

• Les ofertes que el SOC tramita a Girona cauen un 31% fins al juny 
 

Les ofertes d'ocupació registrades a Catalunya a les oficines dels serveis públics de 
col·locació han caigut un 56% fins al 31 de juliol de 2012 en relació amb el mateix 
període de l'any passat. A Girona, la caiguda ha estat del 31,14%, on es van 
comptabilitzar 1.433 ofertes segons l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat. El nombre de llocs de treball oferts del començament d'any ençà ha arribat 
als 10.337, davant dels 23.535 del 2011. 
 
A Barcelona, es van registrar un 56,41% menys que el 2011; a Lleida, un 64% menys; i 
a Tarragona, 61,46%. Per mesos, el de gener i el de juny van ser els més actius 
mentre que els més pobres en peticions de mà d'obra van ser abril i febrer. La majoria 
de les ofertes corresponen al sector serveis (77,89%), a molta distància de la indústria 
(9,70%); de l'agricultura (6,25%) i la construcció (5,66%). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Divendres 24 d’agost de 2012 
 

• La crisi ha destruït més de 68.000 llocs de treball a Girona 
 

La crisi econòmica ha destruït 68.200 llocs de treball a les comarques gironines des que 
va esclatar l'estiu de 2007 segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). 
Atenent al nombre d'afiliats que cotitzen a la Seguretat Social, la pèrdua d'ocupació a 
les comarques gironines els últims cinc anys seria de 49.948 persones. 
 
En el conjunt de Catalunya, la pèrdua de llocs de treball arriba a 500.000, dels quals 
una mica més de 37.000 són conseqüència directa de les retallades en els serveis 
públics aplicades per l'Estat i la Generalitat en l'últim any i mig. Aquestes dades 
apareixen reflectides en un informe elaborat pel sindicat UGT de Catalunya i que suma 
els llocs de treball perduts en el règim general de la Seguretat Social i en el d'autònoms 
en tots els sectors d'activitat, així com els del règim agrari. 
 
Al juny del 2007, existien a Catalunya 3.362.531 llocs de treball en els règims general i 
autònom i aquesta xifra s'ha reduït ja fins als 2.883.562, als quals cal sumar els llocs de 
treball perduts en l'agricultura, amb la qual cosa el total arriba als 495.609, un 15 % 
del total. 
 
La construcció lidera la destrucció d'ocupació, amb 203.553 llocs de treball perduts (el 
51 % del sector); seguida de la indústria, amb 152.155 (el 25 % del sector); i els 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/568758-locupacio-dels-vols-a-girona-supera-el-80-a-lestiu.html


serveis, amb 129.826 (el 6 % del sector); mentre que l'agricultura ha perdut 10.075 (el 
23 % del sector). 
 
El secretari de política sindical de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va advertir ahir que 
la destrucció d'ocupació "continua en caiguda lliure" i que tot apunta que aquesta 
tardor els números creixeran encara més per l'efecte de les últimes mesures laborals 
aprovades pel Govern del PP, en especial al sector públic. 
 
"La realitat és així de dura", va assenyalar Ros, que va criticar "els miratges" que la 
Generalitat llança, segons el seu parer, quan ofereix les dades sobre l'increment de les 
exportacions de les empreses ja que aquestes creixen mentre es continua destruint 
ocupació. 
 
L'informe de la UGT responsabilitza els governs central i català de la destrucció directa 
de 37.219 llocs de treball a causa de la política de retallades, dels quals 13.400 
procedeixen de l'administració pública, 12.879 de l'àmbit de l'educació, 7.767 de les 
activitats sanitàries i 3.173 dels serveis socials. 
 
Aquesta xifra creixerà de manera important aquesta pròxima tardor, segons Ros, que 
tem que els retards amb què s'han fet efectives les subvencions per al tercer sector 
puguin derivar en tancaments en geriàtrics o centres de serveis socials i que els 
ajuntaments i empreses públiques puguin començar a presentar un ERO en els pròxims 
mesos. 
 
"Fins ara, la destrucció en l'administració pública procedia de la no renovació d'interins 
o no cobertura de les jubilacions, però ara van ja cap als contractes laborals", va dir. 
 
El dirigent sindical va denunciar que els efectes de les retallades en la contractació 
pública en el sector privat farien doblar ja la xifra de 37.000 llocs de treball perduts com 
a conseqüència d'aquestes polítiques. 
 
Els subsectors que més ocupació han destruït des del 2007 es troba la construcció 
d'habitatges i d'enginyeria civil, el comerç majorista, els productes metàl·lics i els 
vehicles de motor, entre d'altres. 
 
Ros va afirmar que les decisions polítiques que han pres el Govern de l'Estat i el de la 
Generalitat "estan enterrant l'economia" amb mesures com l'increment d'impostos com 
l'IRPF i l'IVA, mentre que "als rics no se'ls toca ni un pèl no sigui que decideixin endur-
se els diners a fora". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 27 d’agost de 2012 
 

• Creix l’atur de llarga durada a Girona 
 

El 36% dels 52.134 treballadors aturats a les comarques gironines fa més d'un any que 
està a l'atur. Són prop de 19.000 persones, de les quals 8.894 estan desocupades des 
de fa més de dos anys. Són dades del Departament de Treball que confirmen que l'atur 
de llarga durada s'està incrementant a la demarcació, tot i que encara queda lluny de la 
mitjana estatal.  
 
Aquest col·lectiu s'ha incrementat més d'un 16% l'últim any. El perfil del parat de llarga 
durada és en la seva majoria un home d'entre 25 i 34 anys dedicat a la indústria o a la 
construcció, i cada vegada més als serveis. Una diferència respecte a la crisi dels 90, en 
la qual els menors de 25 anys eren la majoria dels que estaven més temps sense 
ocupació. 
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A les comarques gironines, entre els que porten més de 24 mesos buscant feina 
destaquen els 4.594 treballadors del sector serveis, seguits de la construcció (1.958) i 
la indústria, (1.836). El 70% dels gironins que acumulen més de dos anys 
ininterromputs a l'atur té més de 45 anys. 
 
En canvi, en l'àmbit estatal, els aturats de llarga durada són cada vegada més joves. 
Dos de cada tres aturats que porten més d'un any buscant feina tenen menys de 45 
anys, un col·lectiu format per gairebé dos milions de persones que no ha deixat de 
créixer des dels inicis de la crisi el 2008. 
 
 
Els desocupats de llarga durada constitueixen el col·lectiu més nombrós dins dels 
gairebé 5,7 milions d'aturats que hi ha a Espanya, d'acord amb les últimes dades de 
l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al segon trimestre de 2012. 
 
Al tancament de juny els aturats que portaven més d'un any sense ocupació sumaven 
2.974.400 persones. Dels menors de 45 anys, una mica més d'un milió fa més de dos 
anys intenta reingressar al mercat laboral, fet que implica que en part ja han esgotat la 
prestació per desocupació, ajuda amb quantia i durada que depèn del període 
d'ocupació cotitzat en els sis anys anteriors a quedar-se en atur, encara que sempre 
limitada a dos anys. 
 
 Els menors de 45 anys que han esgotat la prestació poden accedir a un subsidi de 481 
euros mensuals per un màxim de 18 mesos, sempre que tinguin algun familiar al seu 
càrrec. 
 
Si no és així, l'única opció que els queda és el pla Prepara, un programa de 
requalificació professional que inclou una ajuda de 400 euros al mes durant sis mesos. 
 
Per als més grans de 45 anys la protecció és més gran, ja que abans d'arribar al 
Prepara poden sol·licitar la renda activa d'inserció (426 euros mensuals durant onze 
mesos), de la qual també es beneficien els emigrants retornats, les víctimes de la 
violència de gènere o domèstica i les persones amb discapacitat. 
 
A més, els que tenen més de 55 anys poden accedir a una ajuda de 426 euros 
mensuals prorrogable fins que puguin començar a cobrar una pensió de jubilació. 
 
L'augment de l'atur com a conseqüència de la crisi ha disparat la xifra de perceptors de 
tota mena de prestacions per desocupació, que a finals de juny era de gairebé 
2.881.379 persones, el 5,3 % més que el 2011, mentre que la taxa de cobertura 
(aturats amb prestació o subsidi) ha anat descendint fins a situar-se en el 66,1 %, 
quatre punts per sota de la registrada un any abans. 
 
L'Organització Mundial del Treball ha alertat de l'augment de l'atur de llarga durada en 
països com Espanya, que corre el risc d'incrementar la desocupació estructural i patir 
les seves conseqüències socials (pobresa, problemes de salut, fracàs escolar dels fills, 
etc). Espanya és el segon país de la UE amb una taxa d'atur de llarga durada més alta, 
el 9% de la població activa, només per darrere d'Eslovàquia (9,2 %). 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 

Edita: 
L’ Observatori 

Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  
Ajuntament de Girona 

Tel contacte: 972 419 417 
e-mail: observatori@ajgirona.cat 

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2012/08/27/creix-latur-llarga-duracio-girona/578694.html
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