1. Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local:
1.1. Servei de dinamització empresarial
Contractació d’una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Objectius:
•
•
•

Fomentar l’esperit emprenedor i empresarial al territori, analitzant les activitats
previstes en aquest àmbit, per tal de detectar i consensuar propostes de millora
amb els agents que les porten a terme.
Realitzar serveis d’informació, orientació, promoció i assessorament a la
creació de noves empreses i acompanyament en els primers anys, per tal de
millorar-ne la supervivència i contribuir a un teixit productiu diversificat.
Impulsar i realitzar dinàmiques, actuacions i metodologies de treball en xarxa i
d’assessorament empresarial a les empreses del territori amb l’objectiu de
millorar el desenvolupament empresarial i estimular la consolidació d’un teixit
empresarial més diversificat i capaç.

1.2. Àrea de millora de la competitivitat de les empreses i el teixit empresarial
sector agroalimentari
Contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local
Objectiu:
L’Àrea d’Empresa agroalimentària té per objectiu estimular el teixit empresarial i
industrial per assolir un desenvolupament territorial integral. Es busca potenciar un
teixit empresarial diversificat capaç de dinamitzar els recursos endògens del territori.
Amb el foment de la col·laboració i cooperació pública-pública i pública-privada i de
projectes com "Producte d'Aquí" es vol potenciar accions on posin en valor no només
el producte agroalimentari, la restauració i l'artesania local, també enfortir les relacions
entre diferents actors del territori i els seus projectes.

2. Projecte “Treball als barris”:
L’objectiu és afavorir l’accés de les persones desocupades del nucli antic de Cardona
al mercat laboral, a través de programes que milloren la seva formació, capacitats
bàsiques, ocupabilitat i, en definitiva, millorar les seves condicions de vida i garantir la
cohesió social del territori.
Acció A1-01. Servei Connectem: Acompanyar les persones demandants
d’ocupació residents al nucli antic de Solsona en el seu procés d’inserció laboral
i donar suport a les empreses del territori que necessiten incorporar nous
professionals al seu projecte empresarial.
L’objectiu principal és el de millorar les condicions de vida de les persones residents al
nucli antic de Cardona, tot incrementant les competències professionals de les
persones usuàries i afavorint-ne la inserció sociolaboral. Per a la realització d’aquesta
acció, en data 1 de gener de 2019 es va contractar una tècnica d’orientació i inserció a
jornada completa, durant un any.
Acció B1-01. Programes de capacitació: Aprenentatge Integrat: Curs de
Manteniment polivalent i rehabilitació d’espais públics
L’objectiu principal d’aquest programa es millorar la formació de les persones en
situació d’atur del nucli antic de Cardona.
Acció DX-01. Programa de rehabilitació d’espais i edificis públics del Nucli Antic
de Cardona i la Colònia d’Arquers.
Del 8 d’abril de 2019 fins el 31 de desembre de 2019 s’ha contractat 6 peons a jornada
complerta i un tècnic en rehabilitació amb l’objectiu que les persones contractades
puguin adquirir experiència professional i puguin millorar les seves competències en
l’ocupació.
Acció DX-03. Programa d’impuls a la borsa d’habitatge del Nucli Antic de
Cardona:
Del 15 d’abril de 2019 fins el 31 de desembre de 2019 s’ha contractat durant 9 mesos
a jornada sencera, una administrativa en situació d’atur, amb l’objectiu d’adquirir
experiència professional i poder millorar les seves competències en l’ocupació.
L’objectiu principal és, dinamitzar i donar suport tècnic a la borsa d’habitatge de lloguer
de l’ajuntament de Solsona
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el
marc del Projecte Treball als barris.

3. Programa ocupacional “Pràctiques Garantia Juvenil”:
Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
L’objectiu és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació,
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar
la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la
pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el temps. El SOC subvenciona els contractes de treball en
pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.
Projecte realitzat mitjançant la contractació d’un jove el 31 d’octubre de 2018, durant 6
mesos a jornada sencera.
- Tècnic de Administratiu
L’objectiu principal és donar suport a la implementació de l’Administració digital a
l’Ajuntament de Cardona.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020,
amb un cofinançament del 91,89%.

4. L’Ajuntament de Cardona és Agència de Col·locació. Número d’autorització

0900000243
Accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de
persones aturades, en col·laboració amb agències de col·locació.
Objectiu: realitzar accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de
treball de 20 persones desocupades de 30 anys o més, inscrites un mínim de 12
mesos d’inscripció de forma ininterrompuda com a desocupades.

