
    

 
 
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2018-2019  
 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell desenvolupa una nova edició del 
Programa Treball i Formació convocat pel Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, el programa s’executarà des del 
desembre 2018 fins al gener 2020.  
 
Aquesta subvenció disposa de tres línies d’ocupació, una adreçada a persones en 
situació d’atur majors de 45 anys, no perceptores de prestacions i/o subsidi, una per a 
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i una altra específica per 
dones a l’atur. L’import subvencionat és de 156.023,60€ per a ocupar un total de 13 
persones, 3 amb contractes anuals i 10 de 6 mesos. El programa inclou un mínim de 
60 hores de formació obligatòria a realitzar dins de l’horari laboral.  
 
Els llocs de treball són els següents:  
 
2 informadors/ores de carrer: l’objectiu genèric és la millora de la convivència 

ciutadana mitjançant actuacions de conscienciació cívica sobre  la recollida de 

residus.  

6 auxiliars administratius/ives: l’objectiu genèric donar suport a les tasques 

administratives de tots els processos de treball  necessaris per aconseguir crear uns 

serveis d’atenció a la ciutadania més eficients i transparents, agilitzant els processos 

administratius i millorant la comunicació i informació a les persones. 

5 peons en general: l’objectiu genèric és mantenir el bon estat de conservació del 
patrimoni immobiliari i satisfer les necessitats d’ús dels veïns del municipi de 
Palafrugell. La millora de l’aspecte i durabilitat de diverses dependències esportives de 
l’ajuntament de Palafrugell (pintura) i el manteniment preventiu i correctiu (averies) de 
les instal·lacions d’aigua i electricitat de les dependències municipals de la Vila de 
Palafrugell i els seus nuclis (Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu); un bon estat de les 
instal·lacions afecta i millora la cura per part del ciutadà de les instal·lacions publiques. 
 
Els resum, el treballs que es desenvolupen dins les diferents àrees de l’ajuntament són 
d’interès públic i de competència municipal i consisteixen, d’una banda, en un reforç en 
les tasques de comunicació amb la ciutadania, i per altra en el manteniment de la via 
pública i dependències municipals.  

 


