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Annex 1

Total Atorgat 154.065,45 €

Població del barri: 6.224

Població del Municipi: 7.404

Programa 2. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció Total Programa 25.750,00 €

Tipus d'actuació 

Dispositius de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials

Descripció Sol·licitat Estat AtorgatPrevisió participants

Aprovat25.750,00 € 25.750,00 €

Anem? Activa't!: Impulsar la inserció laboral i la millora de la ocupabilitat de persones en 
situació d’atur, basat en accions d’acollida, informació, orientació, assessorament, formació i 
acompanyament a la inserció laboral

100

Programa 4. Programes de Qualificació Professional Total Programa 101.304,72 €

Tipus d'actuació 

Denominació/Especialitat
Sol·licitat Estat AtorgatNombre de 

cursos
Previsió 
Alumnes

Formació professionalitzadora

Denegat52.650,00 € 0,00 €Conducció de vehicles pesats i transport de mercaderies 1 15

Aprovat4.700,00 € 4.700,00 €Atenció domiciliària a persones dependents i emprenedoria 1 20

Denegat4.000,00 € 0,00 €Creació i gestió del teu negoci d’allotjament rural 1 20

Denegat4.700,00 € 0,00 €Emprenedoria en l'atenció social 1 20

Denegat146.250,00 € 0,00 €Marqueting i compra-venda internacional 1 15



Programa 5. Programes d'experienciació Total Programa 0,00 €

Tipus d'actuació 

Accions Ocupacionals i professionals

Projecte
Sol·licitat Estat AtorgatNombre de 

Contractes

Denegat48.044,10 € 0,00 €Adequació de l'entorn urbà 5

Denegat10.164,48 € 0,00 €Digitalització de la biblioteca pública 1

Denegat19.217,64 € 0,00 €Educació pel civisme, recollida selectiva i neteja 2

Denegat20.328,96 € 0,00 €Inventari de masies i construccions rurals 2

Programa 4. Programes mixtos de formació i treball Total Programa 101.304,72 €

Tipus d'actuació 

Objecte actuació
Nombre de 
participantsEspecialitats

Casa d'oficis: dinamització digital Aprovat parcial131.176,20 € 96.604,72 €

Hores per
especialitat

Denominació 

Cases d'oficis

Sol·licitat Estat Atorgat

Els participants s'encarregaran de la gestió digital d'àrees concretes de l'administració 
local i en faran una gestió integral, de diferents dependències municipals i espais públics 
com l'oficina de turisme, el pavelló d'esports, la biblioteca l'escola o el mateix Ajuntament.

8Noves tecnologies de la comunicació i la gestió 
de les xarxes socials a l'empresa

1800

Objecte actuació
Nombre de 
participantsEspecialitats

Taller d'ocupació: conservació i rehabilitació d'edificis i 
patrimoni

Denegat223.688,40 € 0,00 €

Hores per
especialitat

Denominació 

Tallers d'ocupació

Sol·licitat Estat Atorgat

Tasques de restauració i manteniment al recinte del Castell, a d’altres jaciments similars 
com el poblat ibèric dels Castellets, el Museu Natural de l'Arion o els voltants de l'Ermita 
de la Pietat

10Restauració i manteniment 1800



Programa 6. Programes de desenvolupament local Total Programa 27.010,73 €

Tipus d'actuació 

Contractació director/a, o tècnic/a responsable dels components ocupacionals, formatius, ambientals, de comunicació, convivencials i de 
desenvolupament social i econòmic

Perfil professional
Sol·licitat Estat Atorgat

Aprovat27.010,73 € 27.010,73 €Director/a del programa ocupacional i de desenvolupament local




