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 Pla d’avaluació 2021(annex PDPO 2021-2022) 

 

El Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació incorpora un annex anual amb la 

proposta del pla d’avaluacions per a la seva aprovació en el marc de Consell de Direcció del 

SOC.  

 

Durant els darrers anys, s’ha realitzat un nombre important d’avaluacions que abasten tots 

els àmbits ocupacionals de la cartera de serveis del SOC, així com també programes 

cofinançats amb el Fons Social Europeu i promoguts des del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. En el següent enllaç https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-

public-docupacio-de-catalunya_soc/Analisi_i_avaluacio/ trobareu totes les avaluacions 

efectuades amb l’excepció del servei d’intermediació laboral que està a punt d’acabar-se. 

 

Amb la proposta del pla d’avaluacions del 2021 es pretén analitzar els programes que resten 

de l’àmbit de desenvolupament local i alguns dels programes dirigits a col·lectius prioritaris 

del PDPO no avaluats anteriorment.  

 

 Àmbit: Promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el 

foment de la contractació. 

 

 Programa Treball als Barris. 

L’objectiu del programa és intervenir sobre les persones en situació 

d'atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris 

d'actuació d'acord a les especificitats de cada barri, per trobar-se en 

major risc d’exclusió social. Es pretén millorar la seva ocupabilitat i 

procurar la seva inserció sociolaboral, contribuint a l'equilibri social i 

territorial, mitjançant un projecte el més adaptat possible a les 

necessitats de les persones que resideixen als barris tenint en compte 

els recursos del territori i les particularitats del seu teixit econòmic; així 

com millorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions.  

Es tracta d'un programa flexible i integrat per diferents tipus d'accions: 

Programa A: dispositius d'inserció sociolaboral 

Programa B: capacitació 

Programa C: cases d'oficis 

Programa D: experienciació laboral 
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Programa E: contractació personal directiu i tècnic 

 

Servei Ocupacional 
Import  

 atorgat 

Persones  

previstes 

SOC-Projecte Treball als Barris  32.646.637,20 € 13.310 

Font: Informes territorials 2020 BISOC 

 

 Programa Projectes innovadors i experimentals.  

Es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori 

amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament 

local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i 

l’ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris 

com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament 

local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

A tal efecte, els plans d’execució integrats als que es pretén donar 

suport mitjançant aquest projecte de disposició seran projectes de 

caràcter innovador que s'hauran d'emmarcar en els dos Programes 

següents: 

a) Programa d’Innovació en l’Ocupació: els projectes subvencionats 

en el marc d’aquest Programa tindran per objectiu millorar els 

mecanismes d’intervenció dels serveis públics d’ocupació en un àmbit 

territorial determinat, mitjançant la posada en marxa i l’experimentació 

de nous enfocaments, noves tècniques o metodologies, nous 

processos i nous continguts que s’adaptin a les necessitats reals del 

mercat de treball, per tal d’obtenir millor resultats i facilitar al màxim la 

incorporació de les persones a aquest. 

b) Programa d’Innovació en el Teixit productiu: els projectes 

subvencionats en el marc d’aquest Programa tindran per objectiu la 

creació i el manteniment d’ocupació de qualitat en sectors econòmics 

emergents i/o estratègics del territori o en sectors tradicionals en 

procés de reestructuració. També preveu la realització de projectes 

que incideixin en l’anticipació de processos de destrucció de llocs de 

treball en les empreses. 

Servei Ocupacional Import  
atorgat 

Persones  
previstes 

SOC-Projectes innovadors i experimentals 2.287.806,57 € 864 
Font: Informes territorials 2019 BISOC 
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 Programa Suport a la planificació estratègica. 

El Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica 

té per objectiu donar suport per a la realització, amb mitjans aliens, de 

projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu 

la generació d'activitat econòmica i la creació i/o manteniment 

d'ocupació mitjançant la dinamització i diversificació econòmica 

territorial; el suport a noves formes de gestió i promoció de les 

economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit 

productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels 

projectes estratègics per al territori; i la identificació, diagnosi i 

planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori. 

 

Servei Ocupacional Import  
atorgat 

Persones  
previstes 

SOC-Suport a la planificació estratègica 535.268,37 € - 
Font: Informes territorials 2019 BISOC 

 

 Programa Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

L'objecte d'aquest Programa és la posada en marxa, en cooperació 

amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social i 

econòmica del territori d'actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i 

diversificar l'activitat econòmica territorial generadora d'ocupació,  

mitjançant la contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament 

local. 

La funció dels agents d'ocupació i desenvolupament local és executar 

un o alguns dels projectes inclosos al Pla d'acció de desenvolupament 

econòmic local de les entitats sol·licitants, amb l'objectiu de dinamitza 

socioeconòmicament el territori d'actuació reforçant el potencial 

endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, en 

concertació entre agents del territori, per tal de generar activitat 

econòmica i ocupació. 

 

Servei Ocupacional Import 
atorgat 

Persones 
previstes 

SOC-Agents Ocupació i Desenv. Local AODL 7.308.000,00 € 203 

Font: Informes territorials 2020 BISOC 
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 Àmbit: Qualificació professional 

 

 Programa de Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització 

(APP) 

L'APP és un programa pilot de formació en alternança amb l’ocupació 

que té per objectiu a la qualificació professional de persones en situació 

de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral. Aquest programa és 

una iniciativa que proporciona a les persones poc qualificades 

l’oportunitat de formar-se i adquirir, mentre estan treballant, les 

competències transversals i bàsiques que necessiten. 

 

Servei Ocupacional Import  
atorgat 

Persones  
previstes 

SOC-Aprenentatge professionalització APP 3.415.979,61€ 235 

Font: Informes territorials 2019 BISOC 

 

 Àmbit: Orientació professional 

 

 Reempresa 

El programa facilita que una persona desocupada, que es planteja dur 

a terme un projecte de reorientació professional mitjançant 

l’emprenedoria o que té un projecte d’adquisició d’una empresa en 

desenvolupament, pugui realitzar un projecte d'autoocupació amb una 

persona empresària que li  ha cedit la seva empresa per tal que continuï 

l’activitat. El programa consisteix en un procés de formació i orientació 

dut a terme pel Centre de Reempresa de Catalunya. 

 

Servei Ocupacional Import 
 atorgat 

Persones 
previstes 

SOC-Reempresa 112.341,81 € 846 

Font: Informes territorials 2020 BISOC 

 Ubica’t 

El programa Ubica’t consisteix en projectes que desenvolupen 

actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport 

ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones 
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treballadores, preferentment, aquelles que es troben en situació de 

precarietat laboral. Es du a terme mitjançant els serveis locals 

d’ocupació 

 

Servei Ocupacional Import 
 atorgat Persones previstes 

SOC-Ubicat 7.998.398,84€ 4.305 

Font: Informes territorials 2020 BISOC 

 

 Àmbit: Foment de l’ocupació 

 

 Programa Joves en pràctiques 

L’objecte és incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones 

joves amb formació i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya, amb l'objectiu de facilitar-los una ocupació estable i 

duradora. 

 

Servei Ocupacional Import  
atorgat 

Persones  
previstes 

SOC-Joves en pràctiques 2019 12.991.000,00€ 1.181 

SOC-Joves en pràctiques 2020 2.992.000,00€ 272 

Font: Informes territorials 2019 i 2020  BISOC 

 

 Programa Enfeina’t 

El programa Enfeina’t té com objectiu la millora de l’ocupabilitat de les 

persones aturades de llarga durada i, així, trencar la seva situació 

cronificació a l’atur. Consta de dues accions: una línia d’ experiència 

professionalitzadora, on les persones participants podran estar 

contractades durant 6, 9 o 12 mesos, i un acompanyament 

individualitzat i permanent al llarg de tot el període de contractació i la 

seva posterior inserció laboral. 

 

Servei Ocupacional Import  
atorgat 

Persones  
previstes 

SOC-Enfeina't 19.586.842,53€ 755 

Font: Informes territorials 2019 BISOC 

 


