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L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres ha
posat en marxa programes de fo-
ment de l’ocupació i de desenvo-
lupament local subvencionats pel
Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), pel Servicio Público
de Empleo Estatal i, en alguns ca-
sos, pel Fons Social Europeu. Els
serveis, programes i actuacions
del SOC volen facilitar la inserció
de persones en situació d’atur que
tenen dificultats afegides o espe-
cials per trobar feina. 

Treball i formació
Aquest programa ofereix recursos
per a la contractació i formació de
persones en situació d’atur, prefe-
rentment de llarga durada, que
compleixin amb els requisits d’al-
guna de les línies marcades en-
guany. Preveu el PANP, per a per-
sones en risc de caure en situació
d’atur de llarga durada, no percep-
tores de prestacions per desocu-
pació o subsidi, ni de l’ajut del Pro-
grama de Requalificació Profes-
sional i, preferentment, més grans
de  anys. Inclou dos tipus d’ac-
cions en funció de la durada de les
contractacions,  o  mesos; el
PRGC, per a persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda ga-
rantida de ciutadania. Inclou dos
tipus d’accions en funció de la du-
rada de les contractacions,  o 
mesos, i el DONA, per a dones en
situació d’atur (s’inclouen les do-
nes víctimes de violència de gène-
re). Les contractacions tenen una
durada de  mesos.

Aquest programa integra la for-
mació professionalitzadora i
transversal dels destinataris du-

rant el contracte. Aquestes forma-
cions els permetran incrementar
les seves competències als respec-
tius llocs de treball i alhora els per-
metran millorar la seva ocupabi-
litat de cara al futur. L’Ajuntament
té previst contractar una quaran-
tena de persones entre aquestes
tres línies a més a més d’una per-
sona que s’encarregarà de les ac-
cions de coordinació i suport tèc-
nic. 

Projectes singulars 
L’Ajuntament de Figueres compta
amb dos Projectes Singulars, que
formaran joves en comerç i en
hostaleria, principals sectors eco-
nòmics a la comarca. 

El Projecte Singular dependent
de comerç amb francès tindrà 
participants i el Projecte Singular
Iniciació tasques bàsiques de res-
taurant i bar amb francès en tindrà
 més. 

Cada grup comptarà amb un
tutor, contractat per al projecte,
que orientarà els joves, dotant-los
de les eines necessàries per inse-
rir-se en el mercat laboral o retor-
nar al sistema educatiu. Es propor-
cionarà formació especialitzada
per a cada projecte i s’impartiran
mòduls de francès, de competèn-
cies clau i de competències com-
plementàries com la sensibilitza-
ció mediambiental i la igualtat de
gènere. Per complementar les ac-
tuacions formatives, es realitzaran
visites a l’entorn productiu del ter -
ritori. 

Els Projectes Singulars es diri-
geixen a joves d’entre  i  anys
inscrits a la Garantia Juvenil deso-
cupats i no integrats en el sistema
d’educació o formació. La selecció

de candidats s’està fent durant
aquest mes de gener.

Desenvolupament local 
Els programes que ha renovat
l’Àrea són el de Treball als barris,
projecte d’intervenció integral als
barris de la Marca de l’Ham i del
Centre Històric, i el dels Agents
d’Ocupació i Desenvolupament
Local, que compta amb una nova
tècnica que s’encarrega de dina-
mitzar un dels sectors estratègics
per a la comarca, l’agroalimentari. 

Treball als barris
És un projecte d’intervenció inte-
gral que es desenvolupa des de fa
uns anys als barris de la Marca de
l’Ham i del Centre Històric amb
l’objectiu de donar resposta a les
necessitats en l’àmbit de l’ocupa-

ció i el desenvolupament local de
les persones que hi resideixen. 

Inclou un dispositiu de suport a
la inserció sociolaboral de col·lec-
tius amb dificultats especials, que
ofereix orientació i acompanya-
ment, formació en competències
professionalitzadores, bàsiques i
transversals, derivació a recursos
externs especialitzats i seguiment
a la contractació; un programa de
qualificació professional, que pre-
veu formar professionalment 
persones en manteniment i repa-
ració d’edificis i d’espais enjardi-
nats; i programes d’experienciació
laboral (plans d’ocupació), que
preveuen ocupar i formar  per-
sones en àmbits com la neteja i el
condicionament d’espais públics,
el manteniment i reparació d’edi-
ficis i d’espais enjardinats, i la

conscienciació ambiental a la ciu-
tadania.

Una nova tècnica
Els Agents d’Ocupació i Desenvo-
lupament Local (AODL) són per-
sonal tècnic que treballen en el
marc d’un Pla d’acció de desenvo-
lupament local concret. L’Àrea de
Promoció Econòmica de Figueres
acaba d’incorporar una nova tèc-
nica AODL, que s’encarregarà de
dinamitzar un dels sectors estra-
tègics per a la comarca, l’agroali-
mentari. Aquesta AODL s’afegeix
als  que ja té l’Àrea, que treballen
en els àmbits següents: competi-
tivitat empresarial, prospecció
empresarial, desenvolupament
territorial de l’Empordà, observa-
tori socioeconòmic de l’Alt Em-
pordà i participació ciutadana.
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Contractació laboral temporal
Aquest programa fomenta accions
per a la contractació laboral temporal
i l’acompanyament a la inserció de
persones en situació d’atur de llarga
durada, amb l’objectiu de millorar la
seva ocupabilitat, trencar amb la seva
situació de desocupació i evitar així la
seva cronificació i facilitar-los expe-
riència professional per a la seva in-
serció laboral. En el marc d’aquest
programa, l’Ajuntament de Figueres
preveu contractar 6 persones a
temps complet durant 12 mesos. 
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El SOC incentiva la contractació en pràc-
tiques de joves amb formació amb títol
universitari o de FP de grau mitjà o supe-
rior o títols oficialment reconeguts com a
equivalents, o d’un certificat de professio-
nalitat, que els habilitin per a l’exercici pro-
fessional. Les pràctiques són per millorar
la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les
aptituds i les competències derivades de
la pràctica laboral i afavorir, així, la seva in-

corporació al mercat laboral de forma es-
table i duradora. Gràcies a aquest progra-
ma, l’Ajuntament ha pogut contractar en
pràctiques  joves titulats, beneficiaris del
programa de Garantia Juvenil, que dispo-
sen d’un pla de pràctiques concret i donen
suport a projectes de diverses àrees del
consistori. Els contractes, iniciats el 
d’octubre passat, són a jornada completa
i tenen una durada de sis mesos. 

Joves en pràctiques
El Servei Públic d’Ocupació de Catalu -

nya promou aquest nou programa, en el
marc de la Garantia Juvenil. L’objectiu és
facilitar i acompanyar la transició dels jo-
ves des del sistema educatiu al sistema la-
boral i/o ocupacional, mitjançant unes
unitats especialitzades en ocupació juve-
nil. Aquest programa ha permès a l’Ajun-
tament contractar una tècnica referent
d’ocupació juvenil a temps complet per un

període de  mesos. Aquesta tècnica tre-
ballarà en xarxa i durà a terme accions
d’intervenció directa d’informació, orien-
tació i acompanyament a les persones jo-
ves, així com actuacions desenvolupades
amb professionals de centres educatius i
altres subjectes sociolaborals, com entitats
formatives, serveis socials o salut i que in-
directament impactin sobre una millor si-
tuació de les persones joves d’un territori.

Referent d’ocupació juvenil

L’Ajuntament de Figueres engega nous
programes de foment de l’ocupació
Les propostes estan impulsades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

Accions subvencionades
PROGRAMA COST TOTAL         AJUT DEL SOC

Treball i Formació 639.054,05 €     600.790,32 €

Enfeina’t 195.106,79 €       181.261,60 €

Projectes Singulars 134.677,36 €       131.943,78 €

Ref. ocupació juvenil 34.435,35 €       32.000,00 €

Joves en pràctiques 55.000,00 €       55.000,00 €

Treball als barris 487.693,82 €       477.612,58 €

AODL 203.249,70 €      156.880,20 €

TOTAL 1.749.217,07 €  1.635.488,48 €

Font: Observatori Socioeconòmic de l’Alt Empordà.

CURS INTENSIU DE FRANCÈS NIVELL A2.1 (60 hores)
Preinscripcions fins al 25 de gener, de 9.30 a 14.00 h, a l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer 
DATES: dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 13.15 h
HORARI: de 9.15 a 14 h

INTRODUCCIÓ AL POSICIONAMENT WEB (16 hores)
Inscripció: www.idfo.com o 972 485 637
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (C/ Nou, 53)
DATES: de l’1 al 22 de febrer de 2019
HORARI: divendres, de 16.00 a 20.00 h

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (15 hores)
Inscripció: www.idfo.com o 972 485 637
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (C/ Nou, 53)
DATES: del 2 al 23 de febrer de 2019
HORARI: dissabtes, de 9.30 a 13.30 h

Les formacions són subvencionades i es fan al Centre de Formació
Ferran Sunyer i Balaguer. Les places són limitades. Cal inscripció.

Més informació: Oficina d’Emprenedoria i Empresa. Àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Av. M. Àngels Angla-

da,  15.  17600 Figueres Tel.972 674 261. Horari: de dilluns a diven-
dres, de 8.30 a 14.30. E-mail: promocioeconomica@figueres.org
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