
Polítiques actives d’ocupació que combinen 
orientació, formació i inserció laboral 

Conselleria d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic 
Març 2019 
 



Comparativa del pressupost de l’Ajuntament de Tarragona en polítiques actives del 2015 al 2019 

El pressupost municipal (del 2015 al 2019) augmenta un 0,5 %, però l’aportació municipal en 

polítiques actives creix un 24%. 

 

Any 
Pressupost total 

Ajuntament  

Pressupost polítiques 

actives  

Subvencions  

 
Total  

2015 173.657.607,51 1.717.637,99 2.303.719,00 4.021.356,99 

2016 159.214.110,00 1.968.149,00 2.855.010,00 4.823.159,00 

2017 162.239.649,00 2.121.902,00 3.408.992,00 5.530.894,00 

2018 166.140.207,33 2.263.214,00 3.434.409,12 5.697.623,12 

2019 174.536.286,80 2.259.191,00 3.682.195,00 5.941.386,00 

 Tarragona Impulsa incrementa 

(del 2015 al 2019) un 37,44% els 

recursos que provenen de 

l’atorgament de subvencions 



Dades del portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 

http://www.transparenciacatalunya.cat 

 







Orientació  

professional  

 

790 beneficiaris 

Intermediació 

laboral 

 
583 beneficiaris 

 

Formació 

professional per a 

l’ocupació 

675 beneficiaris 

Foment de 

l’ocupació 

 

207 beneficiaris 

Atenció a les 

empreses 

 

98 beneficiaris 

Desenvolupament 

econòmic local 

 

989 beneficiaris 

Emprenedoria i 

autoocupació 

 

644 beneficiaris 

Mobilitat laboral 

 

24 beneficiaris 

Àmbits polítiques actives 2018 

Formació Professional Dual. Conveni Departament d’Ensenyament 

17 places 

Aportacions de subvencions  

3.434.409,12 € 

Total inversió: 5.697.623,12 € 

Total persones beneficiàries: 4.010 



Durant l’any 2018 es consoliden projectes i s’incorporen actuacions com: 

 

 Projectes de mobilitat internacional 

 Formació DUAL 

 Programa UBICAT 

 Pla d’acció de promoció i millora de polígons 

 Pla d’acció de desenvolupament econòmic i ocupació Tarragona 2018-2022 

 Foment de les sinergies territorials  

 Fira Camins de l’FP 

 Fòrum inversió Catsud  

 Llegat JJMM2018  

 

 Ajuts a la contractació  

 Neix una línia d’ajuts a la creació d’empreses 

 Programa Tarragona Innovació Social  

 Obtenció de la Certificació de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 

 Convenis amb la Fundació ONCE i la Fundació Telefònica 



 

Estudi sobre la inserció laboral dels seus programes que combinen orientació, formació i orientació 

laboral 

 

L’estudi ens aporta informació del: 

 



Orientació  

professional 

 

Intermediació 

laboral 

 
 

Formació 

professional per a 

la ocupació 

Foment de 

l’ocupació 

 

Atenció a les 

empreses 

 

Desenvolupament 

econòmic local 

 

Emprenedoria i 

autoocupació 

 

Mobilitat laboral 

 

Previsió àmbits de les polítiques actives 2019 

Formació Professional Dual. Conveni 

Departament d’Ensenyament 

Aportacions de subvencions  

3.682.195,00 € 

Noves actuacions per a l’any 2019: 

 

 Estudi Socioeconòmic específic d’onze districtes de la ciutat 

 Increment de les places d’FP Dual (de 17 a 33 places) 

 Incorporació d’una eina de gestió interna i externa  

 Actuacions d'acompanyament a la inserció laboral dels menors no acompanyats residents a 

Tarragona (MENAS) 

Total inversió  

  5.941.386,00 € 

 € 


