
ORIENTACIÓ, FORMACIÓ, OCUPACIÓ, 
EMPRENEDORIA I EMPRESA



Què és Tarragona Impulsa?Què és Tarragona Impulsa?

És el servei que

promourà, 

dissenyarà idissenyarà i

gestionarà

les polítiques de desenvolupament
socioeconòmic local, que comprenen tant
l’ocupació com l’autoocupació.



Centrarà la seva activitat en el Centrarà la seva activitat en el 
desenvolupament de cinc eixos:desenvolupament de cinc eixos:

Formació Ocupació

Emprenedoria Empresa

Orientació



S’estructuraran en dues àreesS’estructuraran en dues àrees

• Orientació

• Formació (ocupacional i continuada)

• Ocupació (Borsa de treball, 
programes de formació-ocupació)

Serveis a les 
persones

• Assessorament i formació per a la creació d’empreses

• Espais per a emprendre

• Suport a micro,  petites i mitjanes empreses

• Assessorament i formació per a la consolidació
d’empreses

• Observatori socioeconòmic

• Accions de promoció empresarial

Serveis a 
l’emprenedoria

i l’empresa



Per oferir aquests serveis amb la qualitat que 
Tarragona es mereix és imprescindible espai i Tarragona es mereix és imprescindible espai i 

infrastructures ben dotades.



El 2007 l'Ajuntament de Tarragona disposava de

750m2 al servei de les polítiques actives 
d'ocupació i creació d'empreses:

SMO+Viver d'empreses



El 2011 la ciutat de Tarragona comptarà amb:

750m2 actuals- dedicats a Viver d'empreses750m actuals- dedicats a Viver d'empreses

500m2 a la Imperial Tarraco- per formació 
ocupacional i continuada

1500m2 a Tabacalera





Què oferirà Tarragona Impulsa a Tabacalera?

• Espai Borsa de treball (atenció personalitzada i espai per la recerca i consulta 
d'ofertes de feina)

• Aules de formació

• Aula del Sefed

• Espai empresa • Espai empresa 

Assessorament a l'emprenedoria
Atenció a la petita i mitjana empresa
Servei de Promoció empresarial

• Observatori socioeconòmic

• Despatxos de lloguer per a empreses 

• Despatxos d'administració i gestió dels serveis.



En total 2750m2 de serveis dissenyats per 

donar suport als tarragonins i tarragonines en el 
ple desenvolupamentple desenvolupament

de les seves capacitats professionals.



L’any 2009 el Viver d’empreses Pau Delclós:

• va atendre 550 persones

• va contribuir a crear 84 empreses locals• va contribuir a crear 84 empreses locals

• aquestes empreses van generar directament 
161 llocs de treball.



El 2009 el Servei Municipal d’Ocupació:

Va atendre més de 15.000 persones a la Borsa 

de Treball.de Treball.

Va contractar 203 persones a través de plans 
d’ocupació i actuacions de formació-ocupació, 

amb el suport del SOC i el Fons Social 
Europeu.



Aquestes dades ens mostren que a Tarragona

• hi ha una important iniciativa emprenedora que
necessita suport i serveis,

• i un nombre significatiu de persones que• i un nombre significatiu de persones que

demanden serveis d’orientació laboral, inserció i

formació.

Tarragona Impulsa vol donar resposta a aquestes 

necessitats.



En el moment econòmic actual, aquesta és una clara 
aposta de l'Ajuntament de Tarragona per l'ocupació i 
el desenvolupament econòmic local.

Contribuint a millorar el curriculum dels treballadors/es amb un bon servei 
d'orientació i una àmplia oferta formativa en consonància amb les 
demandes actuals i futures del mercat de treball.

Donant suport al teixit empresarial amb serveis per la creació i 
consolidació d'empreses i accions de promoció empresarial.

Contribuint a la diversificació dels sectors econòmics que generen 
ocupació a la ciutat, promovent els sectors emergents i les noves 
professions.

Això és treballar per una Tarragona millor.



El nostre lema és Tarragona Impulsa el teu 

projecte, aquest és l'objectiu bàsic

dels nostres serveis. 

Contribuim a generar més i millors oportunitats 
per totes les persones i empreses que volen 

créixer professionalment.



http://empresesiocupacio.tarragona.cat
empresesiocupacio@tarragona.cat


