RESULTATS D’OCUPACIÓ REMUNERADA DEL SALUT I CRISI

/ DOSSIER DE PRENSA

Dipsalut comença
l’any amb la
incorporació de
l’àrea d’Acció
Social de la
Diputació com a
funció pròpia

LES NOVETATS
DEL 2016

D

Dipsalut promou la salut dels gironins a través dels Parcs
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables i dóna
suport a diverses ONL’s.

ipsalut començarà el 2016 amb una novetat destacada: la incorporació de l’Àrea d’Acció Social de la Diputació de Girona com a
funció pròpia. Amb aquest canvi es busca
atendre millor els ajuntaments i les entitats de les comarques de Girona en la seva tasca per garantir un major benestar, qualitat de vida i cohesió dels ciutadans.
Aquesta és una iniciativa que ja s’està portant a terme en altres administracions i que respon a la idea de
potenciar les dues àrees, fent-ne una gestió conjunta i
que alhora respon a una voluntat de racionalitzar l’administració no fent accions semblants en àrees diferents.
La idea d’incidir en els determinants socials de la salut ve de lluny i prové de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Incidir en els
determinants socials de la salut és una de les principals innovacions que ha fet Dipsalut en els últims anys.
Un exemple d’aquesta nova manera de fer es troba en el programa Salut i Crisi, amb una dotació fins
al 2016, de més de sis milions d’euros. Aquest programa està ajudant a disminuir els efectes negatius de l’actual situació econòmica sobre la salut de les persones.
El vessant social de Dipsalut també es troba en el compromís de l’Organisme amb les organitzacions no lucratives (ONL’s). A través de la línia de subvencions, Dipsalut sempre ha apostat pel treball que desenvolupen
aquestes organitzacions que promouen activitats de
promoció de la salut i hàbits saludables. Paral·lelament,
la gent gran –un àmbit vinculat amb l’Acció social- és
una altra de les prioritats de Dipsalut que, per exemple, impulsa dinamitzacions als Parcs Urbans de Salut.

Un dels sectors d’activitat que ha generat ocupació en el marc del Salut i Crisi és el de les obres, serveis i manteniment de la comunitat.

EL SALUT I CRISI
78 persones troben feina durant el període 2014-15
gràcies a aquest programa impulsat per Dipsalut
Es calcula que
entre finals del
2015 i el 2016, la
línia d’ocupació
remunerada del Salut i
Crisi permetrà ocupar
181 persones
Dipsalut ha destinat
més de 1,6 milions per
fomentar l’ocupació
des del 2014
El 82% de les
persones ocupades
gràcies a la
convocatòria del Salut
i Crisi 2014-2015
estaven a l’atur

E

s calcula que, a la demarcació de
Girona, un de cada tres gironins
(el 32,5%) es troba en risc d’exclusió social o de pobresa. El risc
de pobresa afecta sobretot els menors de
16 anys (el 41%) i els que tenen entre 16 i
34 anys (30,16%). Per alleujar l’impacte de
la crisi econòmica sobre la salut de les persones, el 2013 va néixer el Salut i Crisi que
dóna suport econòmic a les accions endegades per entitats socials, ajuntaments
i consells comarcals destinades a atendre
les necessitats bàsiques dels ciutadans
de la demarcació: alimentació, habitatge...
L’any 2014 i responent a les demandes del
territori que demanaven nous instruments per
fomentar els llocs de treball a les comarques de
Girona per a les persones afectades per la crisi,
el programa Salut i Crisi va crear la línia de
l’ocupació remunerada on ja s’han destinat
més de 1,6 milions d’euros (499.383 euros
en la convocatòria 2014-15 i 1,15 milions en la
convocatòria 2015-2016). L’increment que ha
experimentat la línia d’ocupació remunerada
respon a que un dels principals problemes de
la salut pública és l’atur. Per això, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
destina recursos per intentar reduir la desocupació registrada a les comarques de Girona.

U

n total de 78 persones han aconseguit una
ocupació remunerada entre l’1 de gener
de 2014 i el 15 d’octubre de 2015 gràcies
a la convocatòria del Salut i Crisi del 201415 dotada amb 499.383 euros. D’altra banda, es calcula que gràcies a la convocatòria del 2015-16 (amb
un partida de 1,15 milions d’euros) es podrà ocupar
a un total de 181 persones fins a finals de l’any 2016.
El programa Salut i Crisi ha destinat de mitjana 6.400
euros a cadascun dels llocs de treball que s’han generat en la línia d’ocupació remunerada. Aquesta xifra
econòmica inclou el salari del treballador, la formació, la inserció laboral... A partir de la convocatòria
del 2015, s’ha garantit que, com a mínim, el 80%
de l’import concedit es destini a costos salarials, i
un màxim del 20% a la resta dels conceptes com ara
la formació dels usuaris, el material fungible, l’acompanyament en els processos d’inserció laboral...
Durada dels contractes
Els contractes vinculats amb el Salut i Crisi tenen una durada d’entre tres i sis mesos -la majoria són de sis mesos-. Més de la meitat es formalitzen en empreses privades (55%) mentre que el
45% restant corresponen a l’administració pública.
Pel que fa al sector d’activitat, el 30% dels llocs de
treball vinculats amb el programa pertanyen al sector
del comerç i la indústria agroalimentària mentre que un
altre 20% a obres, serveis i manteniment de la comunitat. Activitats de jardineria, serveis socials, comerç,
hostaleria o activitats administratives són altres dels
sectors on han trobat feina les 78 persones que s’han
beneficiat de la convocatòria del Salut i Crisi 2014-2015.
El perfil
El 82% de les persones ocupades gràcies a la convocatòria del Salut i Crisi 2014-2015 estaven a l’atur
mentre que un 15% rebia la Renda Mínima d’Inserció. El 3% restant va aconseguir la seva primera feina gràcies a aquesta línia d’ocupació remunerada.
D’altra banda, el 67% de les persones que han
trobat feina eren homes. Pel que fa a l’edat, el 64%
eren majors de 30 anys. Sis de cada deu persones ocupades, a més, tenien fills al seu càrrec.
La línia d’ocupació del Salut i Crisi es dirigeix a persones aturades de llarga durada, especialment aquelles
afectades per l’impacte de la crisi econòmica. Es posa
especial èmfasi en persones de més de 30 anys amb fills a
càrrec i que la unitat de convivència no percebi ingressos
o que aquests siguin inferiors al mínim interprofessional.

El programa Salut i
Crisi ha destinat una
mitjana de 6.400 euros
a cadascun dels llocs
de treball que s’han
generat
El 64% de les
persones que
s’han acollit a la
línia d’ocupació
remunerada eren
majors de 30 anys
Sis de cada deu tenien
fills a càrrec.
El sector del
comerç i la indústria
agroalimentària ha
concentrat el 30% dels
llocs de feina

ELS RESULTATS
1. Distribució econòmica del finançament

Pressupost del Salut i Crisi (2013-2016)
5.087.825,44
1.655.370,42

General

Ocupació remunerada

Total: 6.743.195,86

2. Distribució del pressupost

Pressupost per any
General

Ocupació remunerada

Total: 2,45M
Total: 2M
499.383

1.155.987,10

Total: 1,29M

Total: 1M
1.000.000

2013

1.496.940

1.295.922,27

1.294.963,57

2014

2015

2016

3. Distribució del pressupost

Distribució del pressupost en ocupació remunerada per
comarca (2014-15 / 2015-16)
convocatòria 2014-15
Total:
330.075,00€

Total:
331.994,17€

Total:
299.558,49€

Total:
278.250,59€

235.775,00

227.494,17

197.205,98
198.775,00

Total:
141.784,46€
Total:
65.566,83€

94.300,00

Convocatòria 2015-16

79.475,59

Alt Empordà Baix Empordà Cerdanya

Total:
102.060,67€

75.762,50

72.887,50

30.317,71

29.173,17

Pla de
l'Estany

Ripollès

101.262,50
102.352,51

46.824,45
18.742,38

Total:
160.080,21€

40.521,96

Garrotxa

Gironès

104.500,00

4. Les xifres d’ocupació

Número de persones ocupades en la convocatòria
del 2014/15 i estimació pel 2015/16
181

78

Persones ocupades 2014/15

Estimació persones ocupades 2015/16

Selva

5. L’ocupació per comarques

Número de persones ocupades en la convocatòria 2014/15 per
comarca
22
18

12
8
6

5

4

Alt Empordà Baix Empordà

Cerdanya

Garrotxa

3

Gironès

Pla de l'Estany

Ripollès

6. El perfil de les persones ocupades

Procedència de les persones ocupades
Atur

Renda Mínima d'Inserció

3%
15%
82%

Primera feina

Selva

7. El perfil de les persones ocupades

Sexe
Homes

Dones

67%

33%

Edat
Fins a 30 anys

36%

Majors de 30 anys

64%

Fills a càrrec
Amb fills a càrrec

63%

Sense

37%

8. El sector on s’ha ofert l’ocupació remunerada vinculada amb el programa

Sector
Empresa privada

Administració

55%

45%

9. Àmbit d’activitat

9%

4%

4%
31%

5%
10%
5%

8%
4%

20%

Comerç i indústria agroalimentaria
Serveis d'informació i turisme
Obres, serveis i manteniment de la comunitat
Activitats de serveis socials
Activitats de jardineria
Activitats forestals
Activitats administratives i serveis auxiliars
Comerç a l'engròs i al detall
Emmagatzematge, activitats annexes al transport i comunicacions
Hostaleria

