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LA CRISI DEL CORONAVIRUS
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Laboral.
La crisi sanitària, mai abans viscuda en el món contemporani,
ha suposat un mazado a nivell mundial en la sanitat, economia, en
sectors productius, etc. amb les conseqüents i dramàtiques repercussions socials que això va a comportar ...
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La situació no ha millorat molt des del decret d'Estat d'Alarma, més aviat a contra, la
Pandèmia de l'Coronavirus s'ha cobrat ja centenars de milers de víctimes i milions i milions de
pèrdues econòmiques que estan afectant a la majoria dels països a nivell global.
La recerca desesperada de solucions a la crisi i al desbordament inevitable de dels sistemes
sanitaris a nivell mundial, de trobar una vacuna que actualment representa el SANT GRIAL
que podrà salvar la Humanitat, invisibilitza d'alguna manera la difícil situació que els
col·lectius més vulnerables de la societat estan travessant, quan milions de persones estan
deixant de percebre els salaris amb els quals mantenien una limitada i bàsica economia de
subsistència.
Des ORIENTA, mitjançant la nostra pàgina WEB: orienta.usoib.es, de la butlleta d'ocupació que publiquem periòdicament i de les nostres xarxes socials (www.facebook.com/
uso.orienta.9) tractem d'apropar a la població balear i als nostres / les usuaris i usuàries en
particular, tota la informació més actualitzada quant mitjans, recursos, ajudes, etc. que el
Govern i les institucions i organismes públics i / o privats de la nostra Comunitat, estan posant
en marxa com a resposta a la crisi de l'coronavirus.
Aquestes són algunes de les publicacions que podran trobar al nostre web:


RENDA SOCIAL PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT



Obtenció d'un certificat de prestacions per desocupació



Dubtes resoltes sobre el permís retribuït retornable aprovat dia 29/03.



Novetats en l'atenció dels serveis d'orientació SOIB Jove i Atur Llarga Durada a partir de el 31 de
març



SEPE Formulari pre-sol·licitud de prestació individual per desocupació



Llocs de treball que augmenten les seves contractacions davant la nova situació pel coronavirus



Preguntes i respostes sobre les mesures laborals de l'Covid-19



Mesures excepcionals d'atenció a les oficines de l'SEPE a conseqüència de l'Coronavirus



Nova línia d'atenció telefònica 900.101.798 per resoldre dubtes sobre les mesures econòmiques i
laborals aprovades



Dia de la Conciliació i la Coresponsabilitat



Mesures preses des de l'Ajuntament de Palma davant l'Estat d'Alarma



Dubtes sobre tràmits a les oficines de SOIB a causa de l'coronavirus

Entre moltes altres notícies d'interès i actualitat.

PRESTACIONS i dels ajuts econòmics
EN TEMPS DE CRISI
Hi ha diversos tipo d'Ajudes econòmiques a què podem acollir-ens en funció de la nostra
situaciò i tipo de nucli familiar. És important saber d'su existència i caràcterístiques, ha que constitueixen 1
dret para la ciutadania Aa fet que tots i totes contribuïm i que formin una part essencial de l'Estat de benestar.
Al següent quadre recollim els més rellevants, aixi com a els requisits que s’han de complir
per poder beneficiar-se d'elles, la durada de les mateixes i la quantia. Tot i així, hi ha a un ampli catàleg
que pots consultar directament a través de la teva oficina de l'SEPE i als al Centre de Serveis Socials que
et correspongui.
AJUDA
ATUR

ON TRAMITAR
SEPE

SEPE
SUBSIDI PER ATUR
AMB
RESPONSABILITATS
FAMILIARS
SEPE
SUBSIDI PER INSUFICIÈNCIA DE
COTITZACIÓ

R.A.I
(Renda mínima
d'inserció)
RESOGA
(RENDA SOCIAL
GARANTIDA)

ERTE

SEPE

Oficines
d'atenció
a la ciutadania de
l'GOIB
(llistat a la
pàgina
web de
l'GOIB)

SEPE

CONDICIONS
Tenir 1 any cotitzat

DURADA
En funció dels dies
cotitzats

- Sense atur
- Demandant d'ocupació
- Responsabilitats familiars
- No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a l'75% de l'salari
mínim interprofessional

6 mesos prorrogables
per períodes semestrals, en funció de la
durada de la prestació per desocupació
que hagi esgotat i
de la seva edat

- Aturat / a
- Demandant d'ocupació
- Càrregues familiars: 3 mesos cotitzats
- Sense càrregues: 6 mesos cotitzats
- No arribar a 360 dies cotitzats.
- No percebre rendes de qualsevol
tipus superiors a l'75% de l'salari mínim
interprofessional

- Amb càrregues
familiars: <6 cotitzats
en proporció als mesos cotitzats.
> 6 mesos cotitzats
fins a 21 mesos

Sense dret a atur ni a subsidi.
- Sense ingressos superiors a l'75% de
l'salari mínim interprofessional (SMI).
- Dur 1 any sense gaudir de la RAI
Estar empadronat / a en qualsevol
municipi de les Illes Balears.
- Mínim 36 mesos de residència a les
Illes Balears.
- Constituir una llar independent, com
a mínim, els 6 mesos anteriors a la
sol·licitud.
- Ser major de 25 anys, o major de 18
anys si té menors o persones amb
discapacitat al seu càrrec, o que sigui víctima de violència de gènere.
- Nucli familiar sense ingressos o inferiors a la prestació que li correspondria.
Que l'empresa presenti un ERTE

- Sense càrregues
familiars:> 6 mesos
cotitzats 6 mesos de
subsidi
11 mesos com a
màxim (ampliable
amb excepcions)

QUANTIA
70% dels 180
dies
50% a partir del
dia 181

430,27€

430,27€

430,27 €

Durada indefinida.

Sol·licitant:
431,53 €;
- Segona persona (parella o fill):
129,46 €;
- Tercera persona (fill / a): 86,31
€,
- Quarta, cinquena i sisena
persona (fill / a)
43,15 €

Durant tot el temps
que duri el ERTE

- El 70% de la
teva cotització
mitjana dels
últims 180 dies
cotitzats (o de el
període anterior
a la teva situació d'atur derivada de l'COVID19).
- A partir del dia
181 el 50% de la
cotització mitjana.
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DADES D’OCUPACIÓ I CORONAVIRUS
Balears va tancar el passat mes de febrer aconseguint novament xifres rècord
d'ocupació en aquesta època de l'any i
amb un increment en la crida dels treballadors fixos-discontinus especialment intens, es va assolir una xifra rècord de persones ocupades en aquesta època de
l'any, amb 441.667 afiliats a la Seguretat
Social, el que suposa un increment de
l'1,8% respecte a les mateixes dates de
2019, es dóna una forta crida dels fixosdiscontinus, el que reflecteix l'avanç en
l'inici de la temporada turística. Però l'epidèmia de coronavirus és una amenaça

A això cal sumar que l'ocupació a jornada completa i indefinit segueix
creixent, i baixa el temporal
i el de temps parcial.

que pot posar en risc que aquesta tendència es mantingui durant els propers mesos.
Si fem referència a les dades de llocs de treball que van llançar els primers mesos de l'any,
entre gener i febrer les empreses han cridat a
15.774 fixos-discontinus perquè s'incorporessin als
seus llocs.

Aquesta xifra és la més alta assolida fins
ara en aquest període, i suposa un augment de l'7,1% respecte a 2019, és un 54,3%
més alta que la de 2015, i duplica la que es
va donar el 2010, prova de l' avanç que les
illes han registrat en el seu desestacionalització.

En el cas de l'atur, les dades també són positius, atès
que després de quatre mesos
creixent, la desocupació ha
tornat a baixar respecte a les
mateixes dates de 2019. La

Un aspecte que la Conselleria valora especialment
és que baixa amb major
intensitat l'atur de llarga durada, amb una retallada de
l'4,9%, a el temps que augmenten les persones que
estan en la desocupació
però reben alguna ajuda
econòmica, que ja són el
61 , 2% de l'total.

xifra de desocupats s'ha situat en 57.565, un 1% menys
que en el exercici anterior,
encara que apareixen increments interanuals en la
construcció (6,3%) ia la
indústria (1,7%).

Al febrer hi havia 441.667 afiliats a la Seguretat Social i al juliol
de l'any passat, quan es va assolir
un màxim històric d'ocupació a
Balears, hi havia prop de 580.000.
La previsió és que els ERTO afectin
prop d'un terç dels afiliats.

Tot i que encara no hi ha
xifres oficials de la repercussió
que aquesta pandèmia va
tenir sobre les dades d'ocupació a la nostra comunitat autònoma, ja hi ha aproximacions
sobre algunes xifres. El Govern
balear preveu que el total de
ERTO (Expedients de Regulació
Temporal d'Ocupacions) que
es presentaran a les Illes Balears a causa de la crisi econòmica causada per la pandèmia de l'coronavirus arribarà a
la xifra de 16.000 i afectarà uns
200.000 treballadors/es. Fins al
moment s'han formalitzat en
total 8.080 ERTO que afecten
directament a uns 70.000 treballadors/es de l'arxipèlag.
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SOIB DUAL PROGRAMAS MIXTOS
El SOIB ofereix la possibilitat de poder qualificar-te a
través d'un programa de formació i llocs de treball. Mitjançant
aquest programa podràs accedir a una feina i alhora realitzar
una formació vinculada, que et conduirà a l'obtenció d'un certificat de professionalitat.
Es realitza una formació dins l'àmbit de
diferents famílies professionals: forestal,
jardineria, activitats administratives,
fusteria i moble, fontaneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a
persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.
La idea és que et puguis formar segons les teves necessitats, motivació i interessos a través d'un projecte de formació i ocupació
que et permeti millor les teves competències laborals.
¿On podré cursar aquests programes de Formació i Ocupació?
En entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quina durada tindran els contractes?
Tindran una durada d'entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).
Requisits per accedir a SOIB 30

Requisits per accedir a

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Has de tenir 30 anys o més en el moment de
sol·licitar-la.

Has de tenir menys de 30 anys en el moment de
sol·licitar-la.

Has d'estar inscrit/a al SOIB com a demandant
d'ocupació en situació d'atur.

Has d'estar inscrit/a al SOIB com a demandant
d'ocupació en situació d'atur.

Has de complir els requisits d'accés al certificat de professionalitat.

Has d'estar d'alta com a beneficiària o beneficiari en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Poder ser beneficiari/a d'un contracte per a la
formació i aprenentatge.

Has de complir els requisits d'accés al certificat
de professionalitat.
Poder ser beneficiari/a d'un contracte per a la
formació i aprenentatge.
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CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Un Certificat de Professionalitat és una titulació oficial, que acredita les competències dels treballadors i delimita perfils professionals.
Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral.
El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, estan compostos per mòduls formatius,
els quals poden realitzar-se de forma individual i es contempla
AVANTATGES DE DISPOSAR D'UN
també un Mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball.
La durada d'un certificat de professionalitat sol variar entre 6 i
12 mesos.
Els Certificats de Professionalitat s'agrupen en 26 famílies professionals i es divideixen en tres nivells: nivell 1, nivell 2 i nivell 3.
Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són
expedits pel SEPE i els òrgans competents de les comunitats
autònomes.

REQUISITS D'ACCÉS
Nivell 1. No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals, tot i
que s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística
suficients que permetin l'aprenentatge.
Nivell 2. Complir algun dels següents requisits: títol de Graduat
en ESO; certificat de professionalitat de nivell 2 o nivell 1 si és de
la mateixa família i àrea professional; tenir superada la prova
d'accés a la universitat o complir amb els requisits d'accés per
accedir a un cicle formatiu de grau mitjà.
Nivell 3. Complir qualsevol dels següents requisits: títol de Batxiller; certificat de professionalitat de nivell 3 o nivell 2 si és de la
mateixa família i àrea professional; tenir superada la prova
d'accés a la universitat o complir amb els requisits d'accés per
accedir a un cicle formatiu de grau superior.

ON PUC REBRE LA FORMACIÓ?
La formació pot realitzar-se presencialment o mitjançant la modalitat
de teleformació. En tots dos casos, els centres de formació han d'estar
acreditats per l'administració laboral competents .
Des de la pàgina web del 'SOIB es té accés de forma permanent a un
cercador on apareixen totes les properes accions formatives que van
a realitzar-se, centres formatius, terminis i informació per a la inscripció.

CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com
les hagin aconseguit.
Serveixen per demostrar que les persones treballadores, en el moment d'adoptar un lloc de treball, tenen la qualificació determinada que s'exigeix.
Permeten l'adquisició d'acreditacions oficials de forma gradual, i
s'evita sobre manera l'abandonament de les accions formatives iniciades.
Possibiliten la mobilitat laboral a tot
el territori espanyol, ja que les
qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l'Estat.
Així mateix, ajuden a la mobilitat
laboral dins l'àmbit europeu.
Permeten la convalidació parcial
amb els estudis de la formació
professional de sistema educatiu.

COM S'OBTENEN
Hi ha dues vies per obtenir un Certificat de Professionalitat:
Formació, realitzant tots els mòduls que
configuren el certificat de professionalitat.
Acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i/o de vies no formals
de formació.
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IMPACTE LABORAL DEL CORONAVIRUS A LES DONES
Les conclusions de la feina realitzada recentment per diversos / es autors / es i macroeconomonistas interessats / des en gènere: The Impact of COVID-19 on Gender Equality
* Titan Alon Matthias Doepke Jane Olmstead-Rumsey Michèle Tertilt March 2020, (basats en
EUA però perfectament aplicables a qualsevol país europeu).
Llança resumidament els següents resultats:
En el curt termini, la crisi colpejarà més a les dones.
A llarg termini, és possible que es produeixin canvis en l'organització de la feina i en les normes socials que resultin més beneficioses per a les dones que per als homes.
El curt termini
El sector serveis (i en particular
l'hostaleria) pot ser el més colpejat. Segons l'EPA, el 53% de les persones treballadores de l'hostaleria a Espanya
eren dones el 2019.
Un altre dels factors més importants
que destaca l'estudi és la cura dels / de
les fills / es. Amb el tancament dels centres educatius, la cura dels / les menors
ha de realitzar-se a casa, i sense l'ajuda
d'avis i àvies, o cuidadors/es. Qui està cuidant dels nostres menors? Principalment, les mares. Per què? Per començar, perquè hi ha moltes més mares soles que pares sols.
A Espanya, el 15% dels menors de 16 anys viuen amb la seva mare, mentre que menys d'un 3% viuen només amb el seu pare (EPA 2019). Moltes d'aquestes mares soles no tenen la possibilitat de teletreballar, o simplement no poden treballar en absolut en aquesta
situació.
Les famílies biparentals també tenen problemes per ajustar-se als canvis en les necessitats
de cura dels / de les fills / es. Fins i tot en parelles
en què tots dos progenitors treballen a temps
complet, les mares s'encarregaven de la cura
dels / de les fills / es en major mesura que els pares. Segurament ara elles també es responsabilitzaran de gran part de la càrrega addicional.
És a dir, en el curt termini, l'ocupació de les dones
patirà segurament bastant més que el dels homes.
Per a moltes, això donarà lloc a pèrdues de renda
persistents, així com pitjors oportunitats laborals en
el futur.
.
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El llarg termini
De cara a el futur, la visió és un poc més positiva des de la perspectiva de gènere.
Major flexibilitat laboral: Moltes empreses estan fent un esforç per adaptar-se a l'teletreball.
Una combinació d'aprenentatge i canvis en les "normes socials" pot fer que les possibilitats de
conciliar família i treball millorin en un futur pròxim.
Canvis en normes socials: Molts homes tindran responsabilitats de cura molt més grans que
abans, alguns per primera vegada. L'experiència i estudis previs suggereixen que això pot
canviar de manera permanent la distribució de tasques a la llar, a través de canvis en les actituds sobre rols de gènere.

INSTITUT DE LA DONA I PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/co

OBSERVATORI D'IGUALTAT I OCUPACIÓ
http://www.observatorioigualdadyempleo.e
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EXPERIÈNCIES DE PERSONES PARTICIPANTS DE
ORIENTA 2020
Abdelhakim Nahid
Participar en el programa d'orientació laboral ORIENTA a USO, és una experiència molt positiva amb la qual he pogut millorar la meva manera de buscar feina i prepararme per a qualsevol entrevista que pugui sorgir a nivell laboral.
Gràcies a les tutories individuals setmanals i els tallers formatius, he anat descobrint aspectes a millorar en la recerca de feina, a
més d'aprendre a manejar i aprofitar les eines d'internet per aconseguir
l'ocupació que busco desitja el meu qualificació.
Per a mi, una de les coses més importants i dels punts forts de
l'programa és el constant contacte, suport i seguiment, tant a nivell
presencial, com ara, en aquests moments per la crisi sanitària, per tel.
o per email on continuen facilitant-nos molta informació, ofertes, recursos d'interès, etc.
Agraeixo molt l'esforç de la meva orientadora i sobretot la seva amabilitat i paciència perquè cada persona que busca feina és un cas especial que necessita atenció particular i això és el que he trobat aquí. Gràcies.

FRANCISCA MARTÍN
Arran d'estar en aquest programa he trobat una feina, però no només això.

la

Li recomano molt a les persones que puguin venir aquí que ho facin.
Arran d'estar en aquest programa he trobat una feina, però no només
això. He après moltes coses que no sabia i si no estàs preparat per a
recerca d'una feina, t'ajuden en el procés per anar superant un mateix poc a poc.
M'ha agradat el tracte que he rebut. Sento que som com una família,
incloent a les tècniques i als companys i companyes de el programa.
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AISSATOU FAYE

La participació en el programa Orienta m'ha permès tenir accés
a la realització de formació com a cambrera de pisos, la qual
cosa suposarà una gran ajuda en el meu procés d'inserció
laboral.
D'altra banda, m'ha ajudat a conèixer noves eines per a la recerca de feina, així com la xarxa de recursos existent a l'illa.

NATALIA DÍAZ TORRES
Des que vaig començar a rebre Orientació Laboral en ORIENTA-USO meva
vida es va transformar totalment. He aconseguit coses que mai vaig imaginar que seria
capaç però gràcies a el suport rebut he començat a creure en la meva vàlua i a saber
que quan una vol, pot !!.
Durant aquest temps he aconseguit un certificat de professionalitat de Cambrera de Pisos, i ara la meva meta és poder tenir la
meva primera experiència laboral en aquest àmbit. A més, he treballat gairebé un any i mig en una empresa en què han quedat molt
contents amb la meva feina, com operària i segurament en breu tornaran a cridar-me.
Ara sé buscar feina per mi mateixa encara que m'agrada
que la meva orientadora segueixi donant-me consells i resolent els
meus dubtes així com recolzant-me en el procés per abastar més empreses i millor, però
ara tinc les competències i conte amb les habilitats suficients per sentir-me autònoma i
saber cap on dirigir-me a la recerca de feina.
Aconsello a tothom a participar en aquesta experiència perquè és molt enriquidora i ja
gairebé són la meva família les orientadores, així ens fan sentir i nosaltres a elles.

ABDEL DEL CORRAL DÍAZ
El programa Orienta, que es realitza a les oficines de la USO,
m'ha estat de gran utilitat. M'agradaria ressaltar l'ajuda brindada per les
tècniques en la preparació de tota la documentació relacionada amb
les recerques d'ocupació (CV, cartes de presentació, etc.), d'altra banda, els tallers formatius, que resulten de gran ajuda de cara a la realització d'entrevistes de treball, normes i conductes a adoptar en la recerca de feina, així com
dades d'interès sobre els passos a seguir en les inscripcions a ofertes.
També, m'agradaria assenyalar que el servei ofert compta amb la professionalitat i l'atenció
requerida, el que m'ha permès enfortir-en el meu procés d'inserció laboral.
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ENTITATS I EMPRESES
COL·LABORADORES DEL PROGRAMA ORIENTA 2020
ENTITATS SOCIALS COL·LABORADORES

CENTRO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES

El nostre agraïment sincer a totes les entitats i organismes socials col·laboradors amb el
programa ORIENTA, així com a totes aquelles empreses de la Comuniqueu Balear que
han confiat en el nostre programa i que continuen comptant amb ORIENTA en els seus
processos de selecció de personal.
GRÀCIES PER LA CONFIANÇA DE DEPOSITADA I PEL TREBALL EN XARXA QUE ENS
PERMET AMPLIAR LES OPORTUNITATS LABORALS
I
MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES.

EMPRESES COL·LABORADORES

ORIENTA
ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ LABORAL
USO ILLES BALEARS
ORIENTA és un projecte que desenvolupa ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ LABORAL, amb la
participació de SOIB i el cofinançament de l'FONS SOCIAL EUROPEU.
La nostra finalitat és la Inserció Laboral i el Desenvolupament Professional de les persones
que participen en el nostre programa, basant-nos en l'enfocament humanista i holístic de
l'orientació laboral.

T'oferim:







Tutories individuals i acompanyament
Entrenament Tecnològic per a l'Ocupació
Accions Grupals Formatives
Intermediació amb Empreses
Web: www.orienta.usoib.es i Facebook
Butlletí Laboral

I molt més ...
Atenció telefònica i telemàtica durant la crisi sanitària pel COVID19:
Horari de 9.00 a 14.00

orienta@usoib.es
Tfno: 971 27 79 14
Coordinadora:
Raquel Hernández Adrián
Tèc. en Inserció i Intermediació Laboral:
Irene Costas Arcenegui
Tatiana Torres Díaz

