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DADES
SOCIOECONÒMIQUES

L’atur a la ciutat ha disminuït en 129
persones respecte de l’any 2019, abans de
la irrupció de la pandèmia, dada que
representa una reducció del 2,64%.

L’any 2020 el nombre de persones en
situació d'atur va augmentar en 1.175
respecte l’any anterior, el 2021  va
decréixer en 375 i el 2022 en 948
persones respecte del valor màxim
registrat l’any de la irrupció de la pandèmia. 

ATUR REGISTRAT
TOTAL



Per sectors, els serveis és on es concentren més persones aturades, seguit de lluny de la indústria, els sense ocupació
anterior, la construcció i, finalment, l’agricultura. 
Aquesta tendència es va repetint cada any de manera anàloga.

ATUR REGISTRAT
PER SECTORS
ECONÒMICS



OCUPACIÓ
AFILIACIÓ
RGSS I RETA
PER SECTORS

El nombre d'afiliacions a la SS el 4rt trimestre de 2022 segueix a l’alça i s’assoleixen les 81.145 persones afiliades, 73.470 de
les quals estan registrades al règim general, i 7.675 ho estan al règim d’autònoms.
L’afiliació al RGSS i al RETA al 2022 és un 1,82% més elevada que l’any anterior. 
Per sectors, la construcció és el sector que més ha augmentat, seguida per la indústria, els serveis i l’agricultura.



ORIENTACIÓ
LABORAL

2 Punt d'Informació
Itinerari Fes un GIR
Punt de Feina
SMObilitza't
DinamiCAT
Construïm talent amb LEGO

ITINERARIS D'ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT

CONNECTA'T AL MERCAT LABORAL



PUNT DE FEINA

Identificació, optimització i millora del capital competencial (accions individuals i grupals).
Definició d'objectius i construcció d'un projecte professional ajustat a les exigències del  mercat de treball.
Adquisició d'eines i recursos per a la recerca de feina i l'autoocupació.
Connexió amb els sectors generadors d'ocupació.

PUNT
D'INFORMACIÓ

ITINERARI
FES UN GIR

631 persones ateses.
78% derivades orientació SMO.

633 participants.
178 insercions laborals.
58% dones.

158 persones ateses.
56% homes.

43 càpsules.
496 participants.
59% dones.

SMOBILITZA'T

3 edicions.
22 participants.
86% dones.

DINAMICAT

Metodologia Lego Serious Play®.
2 edicions.
16 participants (dones >45 anys).

CONSTRUÏM TALENT
AMB LEGO

ITINERARIS D'ORIENTACIÓ
I ACOMPANYAMENT 

Servei d'informació sobre el mercat de
treball i assessorament per la recerca de
feina.

Punt TIC per buscar feina i recursos
d'ocupació  a través d'Internet, amb
assessorament tècnic.

Dinàmiques grupals per a millorar el català
(oral) i practicar noves tècniques de selecció 
de personal.

Itinerari grupal basat en el model
d'intermediació laboral per competències.

Càpsules formatives per desenvolupar com-
petències, actualitzar eines i recursos per la
recerca de feina i conèixer el mercat laboral. 

Projecte innovador per a facilitar la inserció
de dones majors de 45 anys.



Càpsules formatives de caràcter pràctic i vivencial relacionades amb el mercat de treball i els sectors econòmics a
Girona, les competències laborals i les eines i els cansls de recerca de feina.
Adreçades a alumnat de centres de formació de la ciutat, especialment de formació professional.
Oferir informació que els orienti en l'elecció de la seva trajectòria laboral/educativa i que contribueixi a prevenir
l'abandonament escolar. 

CONNECTA'T AL MERCAT
LABORAL

Curs 2021-22
28 càpsules realitzades.
874 participants

Connexió SMO >> Visita als equipaments del Servei Municipal d'Ocupació.

Connexió Institut >> Càpsules formatives per a l'adquisició d'eines i recursos per la recerca de feina.

Connexió Indústria >> Taller per fomentar les vocacions industrials.

Connecta l'esperit emprenedor>> Taller per despertar l'interès per l'emprenedoria i promoure la innovació i la creativitat.

No desconnectis! >> Orientació laboral per afrontar situacions d'abandonament escolar.

Curs 2022-23 (en curs)
21 càpsules realitzades.
16 càpsules programades.

TIPUS D'ACCIONS:



ACCIONS
FORMATIVES

3 Certificats de professionalitat
Formació pròpia

Accions de capacitació digital
Projecte INTRO
+Talent Cat

Acreditació de competències TIC

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

COMPETÈNCIES DIGITALS

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

JOVES EN ACCIÓ



FORMACIÓ
PROFESSIONALITZADORA

CERTIFICATS 
DE PROFESSIONALITAT

 

Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials 

 

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 

 

Activitats auxiliars de magatzem 

 

Organització del transport i la distribució

 

Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals 

 

Neteja de mobiliari i superfícies en
edificis i locals 

      Nivell 1 - 490 hores

      Nivell 2 - 380 hores

      Nivell 1 - 250 hores

      Nivell 3 - 460 hores

      Nivell 1 - 470 hores

      Nivell 1 - 270 hores

88 participants.
75% han obtingut el 

64% inserció laboral.
      certificat.

FORMACIÓ PRÒPIA

instal·lacions elèctriques, tèrmiques i fotovoltaiques 
250 hores
Joves entre 18  i 29 anys.

12 participants.
70% continuen la seva formació i/o s'han
inserit laboralment.

Document oficial que acredita les competències professionals i
garanteix els coneixements, habilitats i aptituds per dur a terme
una activitat laboral. S'inclouen dins el sistema integrat d'FP.

Formacions "a mida" de les necessitats detectades en el
teixit econòmic de la ciutat.

Actuacions impulsades i subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons
rebuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional; així com també en el marc del Programa de
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. 



ACCIONS DE CAPACITACIÓ
DIGITAL

PROJECTE INTRO

Alfabetització digital i Internet
(25h)

 

Competències digitals bàsiques
(60h)

 

Competències digitals avançades
(60h) 

ITINERARI formatiu per a l'adquisició de
competències digitals relacionades
amb l'ús de les TIC.

Formació Front End Web
Developper (380 hores)

FORMACIÓ PROFESSIONAL per a
l’ocupació en especialitats formatives
de l’àmbit digital d’alt nivell de
qualificació, per cobrir necessitats
específiques, adreçat a persones amb
estudis superiors.

+TALENT CAT

104 participants.
72% dones.

15 participants.
40% dones.



ACREDITACIÓ DE
COMPETÈNCIES TIC

481 persones inscrites.
36% increment interanual de les inscripcions.
Ampliació d’horaris per a la realització de les
proves.

Nivell 1 - Certificat bàsic.
Nivell 2 - Certificat mitjà.
Nivell 3 - Certificat avançat.

Centre col·laborador per a la realització de les
proves d’avaluació per a l’obtenció del certificat
ACTIC, emès per la Generalitat de Catalunya:



PLA DE TRANSICIÓ AL
TREBALL (PTT)
Programa de Formació i Inserció (PFI), compartit amb el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya).

ITINERARI FORMATIU dirigit a joves de 16 a 21 anys que no disposen del graduat d’ESO, amb l’objectiu de
proporcionar les competències que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació.
Durada curs escolar (1.000h).

Auxiliar de construcció.
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions, electricitat, aigua i gas.

      

 ESPECIALITATS:

69 participants.
75% nois.
92% de l’alumnat curs 2021-22 van continuar el seu
itinerari formatiu o es van incorporar al mercat de treball.
3 noves especialitats respecte al curs 2019-2020.

      



JOVES EN ACCIÓ

Competències instrumentals
Coneixement de l’entorn.
Informàtica i noves tecnologies.
Activitat física i esports.
Orientació i tutorització..

ITINERARI D'ACOPANYAMENT INTEGRAL dirigit a joves de
16 a 21 anys sense el graduat d’ESO, que no treballen ni
estudien, amb l’objectiu de millorar les seves
competències i potenciar el seu retorn al sistema educatiu
reglat o postobligatori. Durada curs escolar.

 ACCIONS:

21 participants.
71% finalitzen itinerari.
80% continuen el seu itinerari formatiu.

      Curs 2021-22



PLANS
D'OCUPACIÓ

4
CONTRACTACIÓ LABORAL per part de
l’Ajuntament de Girona de persones que
tenen especials dificultats d’inserció
laboral, amb l’objectiu de facilitar
l’adquisició d’experiència laboral i la millora
de la seva ocupabilitat.

FORMACIÓ vinculada al contracte de
treball (en alguns casos): mínim 60 hores
dins l'horari laboral.

ACOMPANYAMENT durant la ralització de
les accions d'experiència laboral i de
formació.



Equip de suport a locals socials
2 contractes       12 mesos

Ordenació de l'espai públic i suport a la mobilitat
2 contractes       12mesos

Equip de dinamitzadors de suport al tràmit telemàtic
2 contractes       12 mesos

Promoció d'esdeveniments
3 contractes       12 mesos

Equip de dinamització comunitària
5 contractes        7 mesos

Brigada de microurbanisme i  rehabilitació d’equipaments
3 contractes        7 mesos

Brigada de dinamització i manteniment dels espais d’ús hortícola comunitari
4 contractes        7 mesos

Dinamització i suport a la  logística dels equipaments municipals del barri
1 contracte           7 mesos

22 persones contractades.
Durada entre 7 i 12 mesos.
Jornada completa.

PLANS D'OCUPACIÓ

Actuacions impulsades i subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançades al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19; així com
també en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

TREBALL ALS BARRIS
SANTA EUGÈNIA I CAN GIBERT DEL PLA

TOTA LA CIUTAT



SUBVENCIONS A
EMPRESES

5
Girona Actua
30 Plus

Aixequem Persianes

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

SUBVENCIONS A LA IMPLANTACIÓ
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES



SUBVENCIONS A LA
CONTRACTACIÓ

GIRONA ACTUA

Ajuts a la contractació que tenen la finalitat de
fomentar la incorporació al mercat de treball
de persones en situació d’atur o ocupades en
condicions precàries, així com donar suport al
teixit econòmic en el manteniment de les
activitats productives i la seva competitivitat.

IMPORTS
Jornada completa: 6.000 euros.
Jornada parcial: 3.000 euros.

Contractació laboral (mínim 6 mesos).
Formació vinculada al contracte (entre 20 i 100h).
Acompanyament.
Subvenció a la contractació (Generalitat de
Catalunya).

Programa que té com a objectiu la inserció
laboral de persones de 30 anys o més, facilitant,
entre altres recursos, la formació i les
competències necessàries per a ocupar un
determinat lloc de treball.

ACCIONS

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio
Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
en el marc del Programa 30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

30 PLUS

29 subvencions en tràmit
d’atorgament.
Import atorgat 129.142,28 euros.

78% contractació indefinida.
      (pressupost municipal)

23 persones contractades.



SUBVENCIONS A LA IMPLANTACIÓ
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Resolució definitiva d’atorgament a 8
persones beneficiàries.
Import atorgat 25.055 euros 

      (pressupost municipal).

Ajuts per fomentar la implantació d’activitats
econòmiques en locals situats en els barris més
afectats per la crisi econòmica i, també, en aquells
amb una taxa d’atur més elevada.

AIXEQUEM PERSIANES



INTERMEDIACIÓ
LABORAL

6 Accés a BORSA DE CANDIDATURES
Preselecció de candidatures
Suport a la definició de perfils laborals
Informació i assessorament a la
contractació

SUPORT A LES EMPRESES

Suport i acompanyament a la
inserció

SUPORT A LES PERSONES



BORSA 
DE TREBALL

Durant l'any 2022 s'han gestionat 840 ofertes de treball, dada que representa un increment del 26%
respecte l'any anterior.
El nombre de llocs ofertats ha estat de 1.097.
L'any 2022 s'han recuperat, i fins i tot superat, els resultats assolits el 2019 (abans de la pandèmia).



OFERTES DE TREBALL GESTIONADES (2022)

PER SECTORS ECONÒMICS

PER OCUPACIÓ

Es llisten els 5 primers

Es llisten els 5 primers



INSERCIONS
(NOMBRE DE CONTRACTES)

Del total de les 535 insercions dutes a terme l’any 2022, 427 (80%) es van gestionar des de l’SMO
a través de les ofertes de treball intermediades pel propi servei.



EMPRENEDORIA

7 SERVEIS A L'EMPRENEDORIA I A LA
CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

ACCIONS DE FOMENT DE
L'EMPRENEDORIA



SERVEIS A
L'EMPRENEDORIA

PUNT PAE

Assessorament i atenció invididualitzada
Formació en emprenedoria i gestió empresarial
Acompanyament en el procés de definició i redacció del Pla d'empresa
Suport en la recerca de finançament
Suport a l'economia social i cooperativa
Consolidació i creixement empresarial

PUNT D'ATENCIÓ A
L'EMPRENEDOR/A

27 empreses assessorades
i creades
Assessorament en la
creació de 2 SL  i 1 SA. 

81 projectes de
reempresa.
18 cessions d'empresa.

Des del 2016:

Servei d'informació i assessorament per
la definició de projectes empresarials.

Punt TIC per realitzar de manera telemàtica
tots els tràmits de constitució d'una empresa
de forma gratuïta.

Assessorament individual per a
l'elaboració del pla de cessió i durant el
procés de transmissió de l'empresa.

PUNT D'ATENCIÓ
REEMPRESA

Assessorament a 208
persones emprenedores.
Creació de 27 empreses.



ACCIONS DE FOMENT DE
L'EMPRENEDORIA

8 càpsules als centres de formació professional sobre transició energètica,
economia circular, economia social i responsabilitat social.

180 alumnes participants en el Pla d’acció per a la transformació del model
econòmic gironí.

20 participants a la jornada d’intercanvi d’experiències emprenedores (Club
Emprèn Gironès).

15 participants a la sessió Pla econòmic i financer de l’itinerari formatiu
l’Aventura d’Emprendre.

15 docents participants a la Jornada Xarxa Emprèn al centre educatiu
(presentació dels serveis d’emprenedoria i empresa Ajuntament Girona).

24 alumnes participants en la prova pilot d’assessorament individual a
l’alumnat en l’elaboració del projecte empresarial.

1r concurs d’emprenedoria: valoració de 25 projectes.



www.girona.cat/smo @smo_gi@ocupacio_gi

SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica - Ajuntament de Girona
C/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43 - 17005 GIRONA
972 249 360 - smo@ajgirona.cat


