Nota de premsa
Terrassa, 9 de novembre de 2016

L’Ajuntament opta a tres projectes per facilitar la
inserció laboral de col·lectius en situació de
vulnerabilitat laboral
Es sol·licita a la Generalitat una subvenció de més d’1,7 milions d’euros

El servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, a través de l’empresa municipal
Foment de Terrassa SA, ha presentat tres sol·licituds de subvenció al Departament
de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per a la realització
de projectes de l’exercici 2016-2017 dirigits a col·lectius amb dificultat especials
d’inserció laboral per un total de 1.717.693,62 euros.
Els projectes són Treball als Barris, que dóna suport de manera prioritària a les
àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una especial atenció
de l’Administració amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la
generació d’ocupació, per al qual se sol·licita una subvenció d’1.197.138,62 euros; el
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil Joves per l’ocupació,
amb un import de 256.555,00 euros; i el programa Fem ocupació per a joves, amb
un import de 264.000 euros, que pretén aconseguir la contractació de 60 joves de
Terrassa a empreses del municipi.
Amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar les possibilitats d’ocupació de
les persones, el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, gestionat per
Foment de Terrassa, SA, amb recursos propis o bé d’altres administracions,
desenvolupa projectes integrals d’ocupació que combinen diferents accions com la
informació, l’orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la
tutoria i el seguiment. A hores d’ara, Foment de Terrassa, resta pendent de
l’atorgament d’aquestes tres subvencions per part de la Generalitat de Catalunya per
poder posar en marxa els tres projectes.
Les persones interessades en participar en els projectes pendents de resolució,
poden dirigir-se al Servei d’Ocupació en horari de 9 a 14 h, i els dimecres també de
15.30 a 18.30 h i formalitzar la seva inscripció.
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Aquesta actuació forma part dels compromisos del Pla de Mandat per millorar la
capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les empreses i
dur a terme programes especials per als col·lectius en risc d’exclusió social.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

