






> La contractació realitzada a persones
estrangeres  representa  e l  34% de ls
contractes registrats durant el  tercer
trimestre de 2010. En concret, la xifra s'eleva
fins als 3.681 contractes, un 1% menys que
en el mateix període de l'any anterior. Les
dades ens mostren que al mes de juliol s'han
formalitzat 628 contractes nous (17%), 719
al mes d'agost (20%) i 2.334 al setembre
(63%).

> En termes de gènere, el perfil del contractat
correspon a un home (86%) i que, per edat,
beneficia especialment les persones d'entre
30 i 44 anys (55%), mentre que els menors

> El 21% de la contractació realitzada durant
el primer trimestre de 2010 a la comarca
pertany a persones estrangeres. Al mes de
juliol s'han realitzat 815 contractes (38%),
a l'agost 543 (25%) i al setembre 790 (37%),
que sumen un total trimestral de 2.148
contractes a estrangers, xifra molt similar
a la que correspon al mateix període de
2009.

> El perfil de la contractació al Garraf
correspon en el 54% dels casos a un home,
mentre que per edat afavoreix especialment
les persones d'entre 30 i 44 anys (1 de cada
2). Cal destacar que els estrangers menors

de 30 anys formalitzen el 30% dels contractes
nous.

>  E ls  sec tors  econòmics  amb més
contractació són l'agricultura (49%) i els
serveis (41%). Així mateix, la indústria i la
construcc ió formal i tzen un 5% dels
contractes cadascuna.

> Per altra banda, la taxa de temporalitat de
la contractació estrangera es situa en el 96%
i, per tant, els contractes indefinits suposen
únicament el 4% del total. Pel que fa a la
durada, el 71% són de caràcter indeterminat
i un 15% són inferiors al mes.

de 30 anys es veuen afavorits en el 32%
dels contractes.

> Els serveis (80%) és el sector econòmic
que ha  genera t  un  major  vo lum de
contractació. La distribució a la resta dels
sectors és la següent: construcció (9%),
indústria (8%) i agricultura (3%).

> El 7% de la contractació real itzada a
estrangers és indefinida i ,  per tant,  la
taxa de temporal i tat  és del  93%. Aix í
mateix, el 45% dels casos no supera el
mes de durada i  e l  20% són a temps
indeterminat.


































