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L’Ajuntament posa en marxa 730 Plans 
d’Ocupació Municipals entre maig i juny 

 

 

» Els Plans s’adrecen a les persones aturades amb més dificultats per trobar feina: 

majors de 40 anys amb baix nivell formatiu i que portin més d’un any a l’atur i joves 

menors de 30 anys 

 

» En total Barcelona Activa contractarà 1.551 persones en situació d’atur, amb un 

pressupost global de 17,5 milions d’euros, a banda de les475 contractacions del SOC 

 
» En aquest procés s’han implicat 32 operadors municipals que han dissenyat més de 

239 projectes i han previst 22 perfils professionals diferenciats 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest mes la contractació directa de 730 

persones aturades a través dels Plans d’Ocupació Municipals, que sumats als 306 que ja estan 

treballant permeten arribar a l’objectiu de contractar 1.036 persones amb pressupost 2015. En 

total Barcelona Activa té previst arribar a contractar 1.551 persones en situació d’atur, 

amb un pressupost global de 17,5 milions d’euros, entre desembre del 2015 i desembre del 

2016. 

Els Plans d’Ocupació són Polítiques Actives d’Ocupació que tenen per finalitat augmentar 

l’ocupabilitat dels seus beneficiaris mitjançant la combinació d’accions de formació i accions de 

treball. Els nous plans suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació 

directa de persones aturades, prioritzant els col·lectius amb especials dificultats d’accés al 

mercat laboral, sobretot persones aturades majors de 40 anys, amb baix nivell formatiu, 

que portin un mínim de 12 mesos a l’atur i joves menors de 30 anys.   

La política activa de Nous Plans d’Ocupació Municipals (POM) és un instrument que facilita la 

reactivació i reciclatge professional d’aquelles persones que porten temps en situació 

d’atur, recuperant la seva autoestima i disposant d’una experiència de valor de cara a la 

seva posterior recerca de feina, adquirint (o tornant a utilitzar) competències laborals i 

actualització formativa. Alhora, permeten dur a terme projectes d’interès col·lectiu. 

Barcelona Activa té la responsabilitat d’implementar la Mesura de Govern de Nous Plans 

d’Ocupació Municipals mitjançant la qual es contractaran 1.551 persones en situació d’atur, 

residents a la ciutat de Barcelona, durant el període desembre 2015-desembre 2016, amb la 

següent previsió: 

Any Places POM Pressupost Període contractació Període execució 

2015 1.036 12.080.000 Desembre 15-Juny 16 Desembre 15-Desembre 16 

2016 515 5.500.000 Juliol-Desembre 2016 Juliol 2016-Juny 2017 

TOTAL 1.551 17.5800.000 Desembre 15-Desembre 16 Desembre 15-Juny 2017 

     



  » Nota de Premsa 

11 de maig 2016 

 

 
 
www.bcn.cat/premsa 

 

 
2 

En relació a les 1.036 places corresponents a l’exercici 2015, a data 11 de maig de 2016, s’han 

contractat un total de 306 persones, vinculades a projectes que ja estan en execució en aquest 

moment, i les 730 places restants es contractaran durant el període maig-juny 2016. En 

aquests moments estan en marxa els diferents processos de selecció. 

 

TOTAL PLACES POM 2015 1.036 

 
Iniciades desembre-abril 306 

 
Previsió inici maig-juny 652 

730 
Garantia d’Èxit Barcelona 78 

 

La duració del contracte d’obra i servei és de 6 mesos, aplicant jornada completa i finalitza 
amb l’acompanyament a la recerca de feina.  

Aquesta mesura, a diferència de la convocatòria ordinària de Plans d’Ocupació del SOC, 

ofereix una escala salarial adaptada a les diferents tasques i qualificacions demandades 

per a cadascun dels perfils professionals identificats amb àrees i districtes municipals. 

Les condicions salarials dels Plans d’Ocupació Municipals són les següents: 

 

CATEGORIA SALARI BRUT MENSUAL 
(6 mesos amb pagues prorratejades) 

Ajudant/a 1.001,70 € 

Oficial/a 1.357,26 € 

Tècnic/a Auxiliar 1.414,90 € 

 

 

El desplegament d’aquests 730 POM en marxa suposen per a Barcelona Activa, en 

col·laboració del SOC, un volum de gestió per formalitzar les contractacions de les següents 

magnituds: 

 239 projectes desenvolupats per 32 Operadors Municipals (districtes, àrees i 

Instituts Municipals) 

 22 perfils professionals diferenciats 

 2.900 persones aturades ateses i 2.500 entrevistes de selecció ( 3 candidats per 

plaça) 

 25 sessions informatives 

 25.000 hores formatives 

La convocatòria municipals es complementa amb 475 contractacions de Plans d’Ocupació 

del SOC que també està executant Barcelona Activa entre finals de 2015 i l’any 2016.  
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Detall de projectes de Plans d’Ocupació Municipal 

En total està previst desplegar un total de 239 projectes de Plans d’Ocupació Municipals, 

agrupats en cinc àmbits d’intervenció: 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ Total projectes 
Total persones 
contractades 

Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics 31 127 

Medi ambient i sostenibilitat urbana 45 234 

Serveis a la comunitat, Dinamització i cohesió social 65 375 

Promoció activitat econòmica, turisme i comerç 32 170 

Tecnologies de la informació i la comunicació 66 130 

 
239 1.036 
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En relació als projectes a desenvolupar en el desplegament dels 239 projectes dels Plans 

d’Ocupació Municipals, s’han identificat 22 perfils professionals diferents. Aquests perfils 

professionals són els següents:  

PERFILS PROFESSIONALS (POM) 

Ajudant/a de cuina 

Auxiliar Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-construcció 

Auxiliar Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-pintura 

Auxiliar Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-instal.lacions 

Auxiliar Dinamització i Cohesió Social 

Auxiliar Dinamització turística 

Auxiliar Documentalista digital 

Auxiliar Manteniment Mecànic 

Auxiliar Medi Ambient i Sostenibilitat 

Auxiliar Neteja i manteniment d'espais públics 

Auxiliar Treball Forestal 

Oficial Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-construcció 

Oficial Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-pintura 

Oficial Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics-instal.lacions 

Oficial Manteniment Mecànic 

Oficial Neteja i manteniment d'espais públics 

Oficial Treball Forestal 

Tècnic Auxiliar Medi Ambient i Sostenibilitat 

Tècnic/a Auxiliar Arranjament i manteniment d'equipaments i espais públics 

Tècnic/a Auxiliar Dinamització i Cohesió Social 

Tècnic/a Auxiliar Dinamització i comerç 

Tècnic/a auxiliar Dinamització turística 

Tècnic/a Auxiliar Divulgador/a TIC 

Tècnic/a Auxiliar Especialista TIC 

 

Derivació de candidats/es 

Les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’encarreguen de convocar i 

derivar a Barcelona Activa persones en situació d’atur que compleixin les condicions de 

participació i el perfil professional descrit a cada oferta (per exemple, disseny de pàgines web, 

gestió de projectes comunitaris, manteniment d’espais públics....).  

El SOC identifica en la seva base de dades les persones que reuneixin les condicions 

sol·licitades a l’oferta genèrica i les específiques pel programa. 

El SOC informa les persones identificades, de les característiques de l’oferta (contracte de 6 

mesos no prorrogable, jornada a temps complert, entitat contractant: Barcelona Activa, 

condicions salarials, etc. ) i confirma la disponibilitat pel lloc de treball dels candidats.  

El SOC envia a Barcelona Activa un llistat amb les persones identificades per cadascuna de les 

ofertes presentades, aproximadament 3 candidats per plaça. 
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Sessions informatives 

Barcelona Activa ha realitzat un total de 25 sessions informatives amb totes les persones 

convocades i derivades a través del SOC, informant dels projectes, dels diferents llocs de 

treball, les condicions del programa, i del procés de selecció per tal de confirmar inicialment 

l’interès i disponibilitat de les persones participants i recollir la documentació relacionada amb el 

procés de selecció. 

S’han atès més de 2.900 persones aturades de la ciutat, interessades en participar en els 

diferents processos de selecció. 

Selecció de persones participants 

L’equip tècnic de Barcelona Activa fa una pre-selecció de candidats i candidates per cadascun 

dels projectes, en funció de les característiques dels projectes i dels requeriments informats per 

les persones responsables del mateix.  

L’equip tècnic de Barcelona Activa facilita als responsables de cada àmbit municipal les dades 

de contacte dels candidats i candidates pre-seleccionats, així com els seus currículums en 

format digital. 

Des de Barcelona Activa s’estableix un calendari de selecció i contractació per cadascun dels 

projectes, de forma consensuada amb els diferents operadors municipals. Està previst 

realitzar al voltant de 2.500 entrevistes de selecció. 

Accions formatives 

La contractació sempre es complementa amb itineraris de formació tècnico-professionalitzador, 

prevenció de riscos laborals, competències clau i capacitació per a la recerca de feina. En el 

marc dels Plans d’Ocupació Municipals hi ha previst desplegar un total de 25.000 hores 

formatives. 

Com a element de millora qualitativa s’ha previst que durant el període de contractació les 

persones participants en el programa, realitzaran accions formatives amb l’objectiu d’afavorir la 

millora de l’ocupabilitat de les persones i també  de repercutir positivament en les tasques a 

desenvolupar en els diferents llocs de treball. 

 

 

 

 

La formació prevista té caràcter obligatori i tindrà una durada d’entre 60 i 120 hores lectives 
en funció de la tipologia de projecte.  

Itineraris de formació tècnico-professionalitzadora i de capacitació  
per a la recerca de feina  
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De cara a la finalització del contracte laboral, està previst un assessorament ocupacional per a 
la posterior cerca de feina amb l’objectiu de millorar les oportunitats de les persones 
participants de trobar feina a la finalització de la seva participació al programa.  

 

Operadors municipals implicats  

OPERADOR MUNICIPAL 

 

OPERADOR MUNICIPAL 

Ajuntament de Barcelona, Intervenció General 
 

Districte de Sant Martí 

Àrea de Drets de Participació i Transparència 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Barcelona Activa 
 

Foment de Ciutat 

Barcelona Turisme 
 

Gerència de Drets Socials 

Consell Econòmic i Social de Barcelona 
 

Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat 

Consorci de biblioteques 
 

Gerència de Recursos 

Consorci del Museu de Ciències Naturals 
 

Gerència Presidència i Economia 

Direcció de comerç i consum 
 

Institut Barcelona Esports 

Districte de Ciutat Vella 
 

Institut de Cultura de Barcelona 

Districte de Gràcia 
 

Institut Municipal de Mercats 

Districte de Horta-Guinardó 
 

Institut Municipal de Parcs i Jardins  

Districte de l'Eixample 
 

Institut M. Persones amb Discapacitat 

Districte de Les Corts 
 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Districte de Nou Barris 
 

Institut Municipal d'Hisenda 

Districte de Sant Andreu 
 

Institut Municipal d'Informàtica 

 

 



  » Nota de Premsa 

11 de maig 2016 

 

 
 
www.bcn.cat/premsa 

 

 
7 

Relació de Plans d’Ocupació gestionats per Barcelona Activa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 2016

1.036 Plans d’Ocupació Municipals

Pressupost Barcelona Activa - 3 nivells salarials - Pressupost Total: 12.080.000 € (des 2015 - des 2016)

515 Plans d’Ocupació Municipals

Pressupost Barcelona Activa - 3 nivells salarials 

Pressupost Total: 5.500.000 €

(jul 2016 en endavant)

250 PPOO SOC - Convocatòria “Ordinària” (>45 

anys) - Nivell salarial únic

Pressupost Total: 2.263.000 €

(nov 2015 – maig 2016)

83 PPOO SOC - Convocatòria “RMI” - Nivell salarial únic

Pressupost Total: 687.000 €

(des 2015 – juny 2016)

142 PPOO SOC 

Convocatòria “TalsB” - 3 nivells salarials

Pressupost total: 1.453.941€

(abr 2016 –nov 2016)

2017


