
Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà donesriu.soc@gencat.cat Projecte Treball als Barris barris.soc@gencat.cat

Programes d'Orientació i Acompanyament a la Inserció orienta.soc@gencat.cat Projecte Treball 7 Comarques treball7comarques.soc@gencat.cat

Espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l’ocupació serveiorientacio.soc@gencat.cat Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica programes.pdl.soc@gencat.cat

Programa Ubicat ubicat.soc@gencat.cat Projectes innovadors i experimentals programes.pdl.soc@gencat.cat

Xarxa d'Orientació xarxa.orientacio.soc@gencat.cat Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL programes.pdl.soc@gencat.cat

Programa ADA MRR qualificacio.soc@gencat.cat
Contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball 
associat

contractacio_joves.soc@gencat.cat

Programa Formació Professional Ocupacional Dual formaciodual.soc@gencat.cat
Contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives 
de treball associat

contractacio_joves.soc@gencat.cat

Programa d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats d'alt nivell de 
qualificació

qualificacio.soc@gencat.cat 
Primera experiència professional en les administracions públiques de contractació de persones 
joves aturades

primeraexperienciaaoj.soc@gencat.cat

Programes de Formació Professional per a la Inserció qualificacio.soc@gencat.cat Programa Treball i Formació – Línia Joves tutelats i extutelats treballiformacio.joves.soc@gencat.cat

Gestió i emissió de certificats de professionalitat certificaciofpo.soc@gencat.cat Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil areatransversalgj@gencat.cat

Teleformació ocpteleformacio@gencat.cat Projectes Singulars singulars.gj.soc@gencat.cat

Acord marc hostaleria i turisme acordmarc.soc@gencat.cat Subvenció dels ajuts de transport dels Projectes Singulars 2020 planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat

Acord marc servei a les persones acordmarc.sap.soc@gencat.cat Garantia Juvenil garantiajuvenil.soc@gencat.cat

Noves Oportunitats novesoportunitats.soc@gencat.cat

Campanya agrària treballiformacio.soc@gencat.cat Programa TLN-Moblicat tlnmobilicat.soc@gencat.cat

Campanya agrària: ajuts per al foment de la contractació       ajutsagraria.soc@gencat.cat Programes Internacionals programesinternacionals.soc@gencat.cat

Mesura urgent d'ocupació pel tancament perimetral a conseqüència de la COVID- MUTP mutp.soc@gencat.cat Programa referent d'ocupació juvenil referents.soc@gencat.cat

Programa Treball i Formació treballiformacio.soc@gencat.cat

Programa Treball i Formació – Línia ACOL treballiformacio.acol.soc@gencat.cat Gestió Econòmica (comptablilitat) comptabilitat.soc@gencat.cat 

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat Gestió Econòmica (pagaments) tresoreria.soc@gencat.cat 

Programa 30 Plus 30plusempresa.soc@gencat.cat

Programa 30 Plus-Entitats promotores 30plus.soc@gencat.cat Verificació i supervisió programes SOC SGVS.SOC@gencat.cat 

Contractació laboral de persones de 30 i més anys contractes30.soc@gencat.cat Serveis a les empreses serveisempresa.soc@gencat.cat

Pràctiques no laborals en empreses sint.soc@gencat.cat

Pràctiques professionals en empreses qbid.soc@gencat.cat

Programa Enfeina't enfeinat.soc@gencat.cat

Agències de col·locació agencies.soc@gencat.cat

Capitalització de l'atur sint.soc@gencat.cat

OCUPACIÓ JUVENIL

GESTIÓ ECONÒMICA

ALTRES

ADRECES DE CONTACTE PER A 
LES ENTITATS COL·LABORADORES DEL SOC

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL


