
SOMI 2019
(Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP)

El SOMI treballa pel foment i la millora de l'ocupació i la formació de les persones de Palafrugell
per a contribuir a la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic local.

El SOMI ha participat en diferents projectes d'ocupació i formació en àmbits i col·lectius
diversos per donar cobertura a les diferents necessitats del territori.

L'Ajuntament ha contractat 39 persones a través de diferents programes ocupacionals subvencionats:

- 7 Gestió Pròpia 
- 4 En col·laboració

Borsa de treball 

Jornada
d'Oportunitats
Laborals (JOL)

Ocupació i
Formació

1.373 Persones ateses registrades

Borsa de treball 489

Punt de feina 629
 noves inscripcions

assessoraments

Altres consultes 255

165 Empreses ofertants

125

40

Formació pel treball

Activitats formatives

Participants/alumnes

Hores invertides

Ofertes de feina

Ofertes gestionades per la Borsa de treball Ofertes de la JOL

El 63% d'ofertes són d'empreses de Palafrugell

Insercions registrades Borsa de treball

Candidats enviats a les ofertes

239

353

1.808

318

227

23
255
257

Projectes de
Treball i Formació

11 Projectes locals Participació en 6 Projectes
comarcals

+ 252.000€ gestionats directament en subvencions destinades a polítiques actives d'ocupació pel desenvolupament
local a Palafrugell. Més l'impacte dels projectes en col·laboració i comarcals; no gestionats directament.

Directe i indirectament beneficiàries +470 Persones i Empreses

Per més informació es pot consultar a: https://ipep.cat/ca/sobre-l-ipep

Persones
candidates a la JOL



Directament beneficiàries
de Palafrugell entre
empreses i persones en
recerca de feina +70

SOMI 2019
(Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP)

El SOMI treballa pel foment i la millora de l'ocupació i la formació de les persones de Palafrugell
per a contribuir a la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic local.

El SOMI ha participat en diferents projectes d'ocupació i formació en àmbits i col·lectius
diversos per donar cobertura a les diferents necessitats del territori.

7 Gestió pròpia
 
-Programa Treball i Formació: (2018-
2020) Ocupació per a majors de 45
anys, dones i aturats de llarga durada.
 
-Programa Treball i Formació: (2019-
2021) Ocupació per a majors de 45
anys, dones i aturats de llarga durada.
 
-JOL: (2019-2020) Trobada d'empreses
ofertants i candidats.
 
-Projecte AODL: (2019-2020) Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local.
 
-Programa Joves titulats en
pràctiques: (2018-2019) Menors de 30
anys beneficiaris de Garantia Juvenil.
 
-Programa Joves titulats en
pràctiques: (2019-2020) Menors de 30
anys beneficiaris de Garantia Juvenil.
 
-Projecte per la implantació de
polítiques d'igualtat en el treball:
Campanya de sensibilització.

4 Col·laboració
 

- Programa Dispositiu de Treball
als Barris: (2019) Orientació
individual per l'ocupació i millora
laboral a persones aturades al Barri
Sauleda.
 
-Foment per la Incorporació de
majors de 45 anys: (2019) Difusió i
subvenció a empreses pel foment
de l'ocupació +45.
 
-Programa Referent d'ocupació
juvenil: (2019) Orientació individual
per a Joves beneficiaris de Garantia
Juvenil.
 
-MAIS: (2019) Orientació individual
per a beneficiaris de la Renda
Garantida i beneficiaris de Garantia
Juvenil.
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Projectes de
Treball i Formació

11 Projectes locals Participació en 6 Projectes
comarcals

-Som Singulars: (2019-2020) Facilitar la
transició dels joves del sistema
educatiu al sistema laboral.
 
-BESOCIAL: (2019-2020) Pla estratègic
de formació.
 
-BESOCIAL: (2010-2021)  Pla estratègic
d'ocupació de qualitat.
 
-UBICAT: (2019) Orientació i
acompanyament a la inserció per a
persones aturades.
 
-Programa 40.2: (2019) Persones amb
discapacitat igual o superior al 33%. 
 
-Programa 30 PLUS: (2019) Majors de
30 anys a l'atur i empreses.

Directament
beneficiàries +400

+ 252.000€ gestionats directament en subvencions destinades a polítiques actives d'ocupació pel desenvolupament
local a Palafrugell. Més l'impacte dels projectes en col·laboració i comarcals; no gestionats directament.

Indirectament
beneficiàries

Persones en recerca de feina i
empreses de Palafrugell i Rodalies.

L'Ajuntament ha contractat 39 persones a través de diferents programes ocupacionals subvencionats:
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