
      
 
 
 
 
 
PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2021-2022 
 
L’Ajuntament de Palafrugell, a través del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ipep 
(SOMI), ha permès la incorporació al 2021 de 5 joves menors de 30 anys 
beneficiaris/es del programa subvencionat de Garantia Juvenil amb un contracte en 
pràctiques de 6 mesos. Aquest programa està impulsat per la Unió Europea i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i forma part d’una estratègia europea que té per 
objectiu facilitar l' accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra 
l'atur juvenil. 
 
L’ Ajuntament participa en aquest programa per sisè any consecutiu i en total ja són 30 
els joves que s’han beneficiat d’aquesta iniciativa al municipi. Els joves contractats 
sempre  han hagut de complir amb els requisits de tenir entre 16 i 29 anys, estar 
inscrits com a demandants d’ocupació al SOC i tenir la titulació específica per a cada 
lloc de feina. Els joves participants sempre compten amb la figura d’un tutor/a que els 
dóna suport i revisa la feina. 
 
Enguany els 5 joves contractats s’han incorporat a les àrees següents: 
 

• Un tècnic intervenció social ubicat a l’àrea de Benestar Social. 
 

• Un tècnic de medi ambient ubicat a l’àrea de Medi Ambient. 
 

• Una agent digital: ubicada a l’àrea de Govern Obert on es troba l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i dos dies a l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell concretament al  Servei d’Ocupació Municipal. 

 
• Una tècnica de gestió de residus ubicada a l’àrea de qualitat urbana. 

 
• I finalment, un tècnic de comunicació audiovisual ubicat a Alcaldia, on es troba 

el Servei de Comunicació. 

Aquests contractes de treball estan cofinançats per la Iniciativa d'Ocupació 
Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 
91,89%. 

La subvenció sol·licitada és d’55.000€ que sumat a l’aportació de l’ajuntament i 
a la feina del personal tècnic que coordina, tutoritza i gestiona el projecte fa 
possible que any rera any Palafrugell pugui oferir aquesta oportunitat d’accés al 
treball a les persones joves titulades.  

 


