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Les empreses opten per nous contractes temporals, mentrequeels indefinits baixen

Bellavista reunerx
Cranollers el comité
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La quinzena d'integrants del
comité executiu de la xarxa
ínternacional de despatxos
d'assessorament fiscal
comprable Integra International, rnantindra aquest
dissabte una de les trobades periodiques a la seu de
Bellavista, a Granollers. El
responsable d'aquest despatx
d' advocats i economistes és
mernbre del comité executiu
d'aquesta xarxa de despatxos,
amb 360 firmes associades.
Els criteris de selecció
per entrar a la xarxa són
exigents en aspectes com
el coneixement d'idiornes Q
I'experiencia en l'assessorament de clients en operacíons internacionals. Integra
ofereix als associats relacions
agils que els perrneten millorar la preparació i ampliar
presencia a tot el món.
Bellavista, amb set.socis,
esta compost per 26 professionals especíalitzats endret i
economía.

L'indicador de la nova contractació registrada a la
comarca el primer trimestre
de l'any convida a un optimísme sense euforia. Els
22.446nQus contractas formalitzats entre gener i marc
d'aquest any superen en un
17% els que es van fer en el
mateix període de l'anypassat i aixo revela que, com ja
indicava l'evolució posterior
en nombre de contractes,
aquell va ser el perícde en
que la capacitar de generar
llocs de treball va tocar fons.
En total, s'han fet 3.332 contraetes més que fa un any,
La conclusió optimista
d'aquesta primera dada no
amaga, pero, dos aspectes
que també són remarcables.
El ritme de creixement en
nous contractes regístrat des
d'aquell primer trimestre
s'ha estancat. Entre gener
i roan; d'aquest any, s'han
formalitzat menys contractes
que en el trimestre prece-

í

dento Són 1.400 contractes
menys, prop d'un 6% de descens, dinsd'uns parámetres
de marcada moderació en el
ritme de contractació.
Vil segonelernent remarcable enl'análísi de la nova
contractació prevé del pes
que hi va prenent la tempo-

ralitat. De fet, elcreixement
dels nous contractes prevé,
essencialment, deis ternporals, que creixen un 23%~En
canvi, els contractes indefínits del primer trimestre
d'aquest any són un 10%
inferíors als mals primers
tres mesos de 2009. La cai-

La indúsiria aconsegueix
reduir Ileugerament Patur
J.C.A.

Els creixements.constants marquen l'evolució de l'atur a la
pero una revisió sectorial de la desocupacióperrnet detectar algunes singularitats. El mes passat,
per exernple, la desocupació va incrementar-se en més de 500
personesa la comarca, pero el sector industrial en concretva
veure reduit el nombre de desocupats, Va ser un descens gairebé imperceptible, de 29 persones, pero que contrasta arnb
els fortscreixements experimentats en el sector servéis, que ja
concentra ~lS8% deis aturats de la comarca, i que revela que
la indústria encara és un sector amb pes al Valles Oriental.
La restade.sectors van tenir un comportarnent més moderat.Destaca també el creixement que experimenta el col-lectiu
de personesque no tenien ocupació anteriorrnent, mentre que
la construccíó.i l'agr icultura no arriben al centenar de nous
desocupats.
comarcael~últiIl1smesos,
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guda arriba sobretot pels
contractes que havien estat
temporals i que es converteixen en indefinits, una xifra
significativa que molts dels
contractes vencen definitivament quan arriba el període
en que el treballador passaria
a incorporar-se definitivament a la plantilla d'una
cornpanyia..
Actualment la contractació
indefinida suposa un 12,8%
del total d'incorporacions
. laborals. El pes de la contraetació indefinida més baix
es dóna al mercat de treball
de Mollet, on el 89% deis
contractes són ternporals.
El percentatge comarcal
de contractes indefinits és
inferior a la mitjana de la
Regió Metropolitana i tarnbé inferior a la mitjana de
Catalunya, segons les dades
de I'Observatori de desenvolupament del Valles Oriental.
Les dades revelen de nou
que els treballadors amb més
formacíó tenen més oportunitats d'incorporació al mercat de treball.

