S'analitzen a continuació diferents aspectes relacionats amb l'ocupació i la contractació laboral del
Vendrell i del Baix Penedès, prenent com a referència les dades corresponents dels períodes de juny o
setembre de 2020 (en funció de la variable analitzada les fitxes corresponen a un d'aquests dos
períodes).
Una primera dada a considerar i que té incidència directa en l'ocupació és el creixement de la població
al llarg dels últims anys. Com s'aprecia en la gràfica, aquest creixement ha estat del 67% al llarg dels
últims 19 anys, mentre que l'increment a Catalunya ha estat del 23%. La dada comarcal és encara més
significatiu, amb un augment del 90%
L'evolució de la taxa d'atur sofreix un repunt a partir de març d'enguany aconseguint el 19,1%, 6,1 punts
percentuals per en damunt de la xifra catalana.
Per edats l'atur es concentra en la franja d'edat de menors de 25 anys (27,8% d'atur), seguit de la franja
de 55 a 64 anys (26,15).
Com s'aprecia en el gràfic, la tendència de la desocupació des de l'any 2014 ha estat clarament a la baixa,
repuntant aquestes xifres des d'inici de 2020 fins a aconseguir ràtios similars als de l'any 2009.

En valors absoluts, el nombre de persones sense ocupació al setembre d'aquest any de 3519 persones,
un repunt important de la xifra en comparació amb les dades de fi del 2019 que ens acosta al nombre
d’aturats de setembre de l'any 2009.
Prenent com a referència desembre de l'any passat, l'increment de l'atur és de 528 persones, xifra que
pot incrementar-se tenint en compte que tenim per davant l'últim trimestre de l'any.
L'afectació per sexes de la desocupació continua la tendència iniciada l'any 2014 en què s'inverteix la
representativitat passant a ser les dones les que representen la major proporció. En concret del total de
persones sense treball, el 57,8% són dones enfront del 42,2% que són homes.

Per sectors empresarials, el 75,5% dels aturats pertanyen al sector serveis, sector que agrupa
majoritàriament l'economia del municipi i de la comarca.
Comparant l'atur per sectors entre setembre d'enguany i el de l'any passat, l'increment proporcional
més representatiu ha estat el del sector serveis, amb un 32,7% d'augment. Encara que l'augment de
l'atur en el sector agrícola hagi estat superior (35,5%) per la seva representativitat (només el 2,4% dels
aturats provenen d'aquest àmbit) és menys rellevant que la resta de sectors.
Si ens fixem en la secció d'activitat, l'increment d'atur més elevat es dóna en les “Activitats
administratives i auxiliars”, secció d'activitat més representativa amb un 22% del total d'aturats inclosos
en aquest apartat.

L'evolució del col·lectiu immigrant en el total de les persones parades representa un 22%. En els pitjors
anys de la crisi econòmica aquesta xifra havia arribat a ser del 26%.
L'atur en el col·lectiu de persones immigrants està representat principalment per persones d'origen
magrebí (60%), seguit des de lluny pel col·lectiu d'europeus (21%).

Quant a la durada de la demanda d'ocupació, un 40% de les persones desocupades porta més d'un any
en l'atur. Si fem una diferenciació per sexes veiem que, entre els quals porten més de dos anys, del total
de dones sense ocupació el 27% corresponen a aquest interval, enfront del 18% dels homes.
Una altra dada interessant a destacar és l'evolució de les contractacions a nivell municipal. Com s'aprecia
en el gràfic, respecte de desembre de l'any passat les contractacions han caigut un 52%. Encara que
mancant un trimestre per a la finalització de l'any, la tendència deixa clar que molt difícilment es podran
recuperar els contractes perduts fins a la data actual.

En l'atur per tipologies d'ocupació predominen les “Ocupacions elementals” amb un 33% del total, seguit
amb un 29% per “Treballadors de la restauració i personal de vendes”
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És també significativa la xifra que s'apareixia quan comparem la mitjana de contractacions, enfront de
les 908 contractacions mitjanes de 2019, la mitjana del 2020 és de 537 gairebé un 41% menys.
Quant a la temporalitat de les contractacions no hi ha variacions significatives. Es manté la constant dels
últims anys, un 88,6% de contractacions temporals enfront d'un 11,4% de contractes indefinits.

En resum, podem dir que ens trobem en una situació complexa i de futur incert. La comarca del Baix
Penedès continua sent la comarca de Catalunya amb les taxes més altes de desocupació i El Vendrell, de
947 poblacions registrades ocupa del lloc 55 amb major taxa d'atur.
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Una dada important són també els afiliats i empreses afectades per ERTO. En les dades corresponents
al mes de juliol, un 42% de les empreses del Baix Penedès i un 37,2% dels treballadors estaven afectades
per ERTO. Quant al Vendrell eren el 44,1% de les empreses i el 31,3% dels treballadors. És una incògnita
quin serà el futur d'aquests ERTO i les possibilitats que les persones treballadores puguin mantenir els
seus llocs de treball. En qualsevol cas, l'evolució de les xifres no dóna per a molt d'optimisme.

