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» Nota de Premsa 

5 octubre de 2018 

 

Prop de 3.800 persones s’han incorporat al mercat de 

treball amb els Projectes Integrals amb Contractació 

de l’Ajuntament de Barcelona en el període 2016-2018  
 

 

» Durant el 2018, les contractacions arriben a les 954 persones i la previsió és que 

aquesta xifra s’acosti al miler a finals d’any  

 

» Amb un índex d’inserció laboral del 54%, aquests projectes tenen un plantejament 

holístic per aconseguir que les persones no quedin excloses del mercat de treball 

 

» A més de la contractació, es vol millorar les competències professionals, assolir 

l’estabilitat a la feina i també una millora de l’autoestima de les persones participants 

 

» El districte de Nou Barris és el que més aposta i el que gestiona més places de 

Projectes Integrals amb Contractació, una quarta part del total de la ciutat 

 

» El balanç d’aquests plans, que en tots els casos tenen salaris superiors als mil 

euros, s’ha fet coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Treball Digne, el 

proper 7 d’octubre 

 

Prop de 3.800 persones que havien quedat excloses del mercat de treball en els darrers dos 

anys han estat reinserides en el món laboral mitjançant els nous plans ocupacionals de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquests plans, ara s’anomenen Projectes Integrals de Contractació 

(PICs) perquè suposen un plantejament holístic amb formacions i acompanyament per a les 

persones beneficiàries, suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació 

directa de persones en situació d’atur de llarga durada. 

 

El tinent d’alcaldia d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, Gerardo 

Pisarello, ha subratllat la importància d’aquestes polítiques per revertir l’atur crònic. “Encara hi 

ha un grup gent que es troba en situació d’atur estructural i que té moltes dificultats per poder 

inserir-se al mercat laboral: aturats llarga durada, gent gran, dones que han patit violència 

masclista, gent amb talent i capacitats, molt treballadora, que demana una oportunitat per sortir 

endavant”. Per això, ha explicat que “hem revolucionat i repensat els plans d’ocupació per no 

només oferir una feina d’uns quants mesos i deixar després la gent sola, sinó per fer plans 

integrals, on es baixa als barris a buscar la gent amb dificultats, se les acompanya en tot el 

procés de reinserció laboral, amb formació i ajudant-los a adquirir noves capacitats i 

competències”. 

 

Aquests projectes són gestionats per Barcelona Activa i permeten no sols la contractació 

laboral sinó que busquen millorar les competències professionals de les persones participants, 
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de forma alineada amb les demandes actuals del mercat de treball. El seu plantejament respon 

a una lògica integral que combina aquesta contractació amb orientació i intermediació, que se 

sosté al llarg del temps, fins i tot una vegada finalitzat el contracte vinculat al programa. Per 

exemple, en els mesos que portem de 2018 s’han realitzat més de 200 accions de formació 

que sumen més de 5.000 hores lectives amb capacitació de diferents competències 

estratègiques en la recerca de feina, i de caire professionalitzadores.  

 

Entre els principals col·lectius que han seguit els diferents programes desplegats el 2018, hi ha: 

665 persones en situació d’atur, majors de 40 anys, amb baix nivell formatiu que portaven 

mínim 12 mesos en atur i 143 joves menors de 30 anys amb aquestes mateixes 

característiques que accedeixen per primera vegada a una experiència laboral; 552 persones 

que havien exhaurit la prestació de desocupació o subsidi, a causa de la situació d’atur de 

llarga durada; 40 persones, en aquest cas dones, que havien estat víctimes de violència de 

gènere; 156 persones en situació d’atur que no rebien cap prestació, i sobretot residents a les 

agrupacions vinculades a la Llei de Barris (Besòs-Maresme, La Bordeta, Santa Caterina-Sant 

Pere, Raval Sud, La Barceloneta, Les Roquetes, Poble-Sec, Torre Baró-Ciutat Meridiana, 

Trinitat Vella, Bon Pastor-Baró de Viver, La Marina de Port i El Coll); 150 persones en situació 

d’atur residents a l’Eix Besòs; i 36 persones en situació administrativa irregular (18 ja 

contractades i 18 expedients tramitats i pendents de resolució). A destacar que moltes de les 

persones que participen en aquests programes tenen característiques de diferents col·lectius. 

 

Repartiment a domicili de producte fresc, un exemple que engega al mercat de 

Montserrat de Nou Barris  

 

Un cas testimonial d’aquests projectes es troba al mateix mercat de Montserrat, a Nou Barris i 

respon a la dinamització comercial mitjançant l’Impuls del Servei de Repartiment a domicili de 

producte fresc. Aquest programa s’integra al B-MINCOME, un projecte pilot de lluita contra la 

desigualtat a zones desfavorides de Barcelona, que impulsa la Fundació Pare Manel amb la 

col·laboració de Barcelona Activa. 

 

Més casos com aquest que, a més a més, impulsen la convivència, són el projecte de Treball 

als Barris a Roquetes per millorar l’estat de neteja i el manteniment de l’espai urbà; l’activitat 

“Campanya Tinença responsable dels gossos” a Nou Barris també, amb accions de 

sensibilització; la participació en l’elaboració del Cens de Pisos Buits de la ciutat, amb l’objectiu 

d’augmentar la bossa de pisos de lloguer social; l’impuls d’actuacions per disminuir la bretxa 

digital a la ciutat, dissenyant amb formacions com ara l’alfabetització digital per a persones 

grans, i Robòtica i Scratch per a infants i joves; o bé el projecte d’eficiència energètica que 

d’una banda ofereix assessorament en estalvi energètic als diversos comerços i establiments 

de restauració i al mateix temps sensibilitza sobre la importància de fer un ús conscient dels 

recursos energètics.  
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Una de les característiques d’aquests projectes és la priorització de treballs i serveis d’interès 

públic i social, per la qual cosa, a més, la feina reverteix en benefici de tota la ciutat i fa millorar 

la qualitat de vida del veïnatge.  

 

Dia Mundial del Treball Digne 

 

Les condicions de contractació són un altre factor clau pel desenvolupament de les persones. 

L’objectiu és que les persones treballadores tinguin salaris dignes, amb contractes mínim de sis 

mesos i salaris superiors a mil euros mensuals, amb una garantida igualtat de gènere i amb 

facilitats per conciliar, eixos prioritaris de l’Estratègia d’Ocupació de Barcelona 2016-2020 d’on 

surt la mesura dels PICs de l’Ajuntament. Hi ha contractacions que poden ser de 12 mesos, 

reservades principalment per a persones especialment en situació de vulnerabilitat, com ara les 

que es troben en situació administrativa irregular o les dones que han patit violència de gènere.  

 

 

Total contractes PICs 
% 

6 mesos 69,2 

9 mesos 4,1 

12 mesos 26,7 

TOTAL 100 % 

 

 

 

 

Categoria contractació 

 

Salari brut mensual 

Ajudant/a 1.178,33 € 

Oficial/a 1.384,54 € 

Tècnic/a Auxiliar 1.443,34 € 

 

 

 

Aquest compromís ferm en favor d’una contractació justa i sostenible vol aconseguir l’estabilitat 

laboral de les persones que hi participen, i així impulsar que el dia mundial del Treball Digne 

(que se celebra el 7 d’octubre) sigui cada dia i per a tothom.  

 

Àmbits d’actuació en 2018 
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Durant el 2018, les contractacions fins ara arriben a les 954 persones i la previsió és que 

aquesta xifra s’acosti al miler a finals d’any. En aquest any, un 54% de les persones que havien 

participat a Projectes Integrals amb Contractació durant l’any passat han trobat feina una 

vegada finalitzada la seva participació al programa. De les 954 persones contractades en 

aquest moment, el 25 % són residents al Districte de Nou Barris. 

 

En els programes en execució actualment, respecte les persones contractades, el 70% són 

persones més grans de 40 anys, un 51% són dones, i més del 58% tenen un baix nivell de 

formació, aspectes que es volen millorar durant la participació en els diferents programes. 

 

Pel que fa als projectes, ara mateix hi ha en marxa més de 350 que es poden agrupar en cinc 

àmbits econòmics prioritaris: Medi ambient i sostenibilitat urbana; Tecnologies de la Informació i 

la comunicació; Serveis a la Comunitat, Dinamització i Cohesió social; Promoció de l’activitat 

econòmica, turisme i comerç; i arranjament i manteniment d’equipaments i espai públic. La 

neteja el manteniment i la reparació de la via pública, així com el suport als programes de 

serveis socials, són els àmbits amb més valor afegit. Els altres sectors com el medi ambient, el 

turisme i les tecnologies de la informació també ofereixen llocs de treball en les categories 

professionals d’ajudant/a, oficial/a i tècnic/a auxiliar.  

 

 

 

 

En relació a la diversitat de les tipologies dels projectes, s’han identificat 47 perfils professionals 

diferenciats (veure quadre final). Respecte a anys anteriors, els Projectes Integrals amb 

Contractació desplegats enguany, acullen més diversitat de perfils, fet que influeix positivament 

en millorar la connexió de l’experiència aportada pel projecte amb l’objectiu professional de les 

persones contractades.  

 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ Total  projectes

Total  places              

(l locs de feina)

Arranjament i manteniment d'equipaments i espais 

públics
71 205

Medi ambient  i  sostenibil i tat  urbana 68 297

Serveis a la comunitat , Dinamització i cohesió 

social
119 305

Promoció act ivitat  econòmica, turisme i comerç 37 68

Tecnologies de la informació i la comunicació 57 84

352 959
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Els recursos financers que permeten la gestió d’aquests projectes provenen tant de 

l’Ajuntament, des de Barcelona Activa, com de les convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC). A més, les oficines de treball del SOC s’han encarregat d’identificar i derivar 

a Barcelona Activa les persones candidates. 

 

Més enllà de les contractacions 

 

La contractació es complementa amb itineraris de formació tècnica-professionalitzadora, 

prevenció de riscos laborals, competències clau i capacitació per a la recerca de feina. A més a 

més, s’ofereix també assessorament ocupacional per fomentar l’autonomia personal i potenciar 

l’autoestima, que ajuden a aquestes persones a assolir objectius i superar processos futurs de 

selecció amb èxit. 

 

 

 Veure vídeo amb testimonials aquí.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNoPnF8wm7A&t=16s
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PERFILS PROFESSIONALS (PICs 18)

Ajudant  construcció -  Ajudant /a arranjament  i  manteniment  d'equipaments i espais públics (construcció)

Ajudant  Forestal -  Ajudant   Forestal

Ajudant  Fusteria -  Ajudant  Fusteria

Ajudant  Informació Turíst ica -  Ajudant  Informació Turíst ica

Ajudant  Instal·lacions Elèctriques -  Ajudant  Intal·lacions Elèctriques

Ajudant  Jardineria -  Ajudant  Jardineria

Ajudant  Manteniment  Mecànic -  Ajudant  Manteniment  Mecànic

Ajudant  neteja -  Ajudant /a manteniment  i  adequeació espais públics (neteja)

Ajudant  Pintura -  Ajudant  Pintura

Ajudant  Projectes Medi Ambient  -  Ajudant-a projectes Medi Ambient

Ajudant  Serveis a la Comunitat  i  a les Persones -  Ajudant  Serveis a la Comunitat  i  a les Persones

Ajudant  Treball de Camp -  Ajudant  Treball de Camp

Documentalista digital -  Documentalista digital

Informador/a mediambiental -  Ajudant  informador mediambiental

Of icial Conducció Vehicles Especials -  Of icial Conducció Vehicles Especials

Of icial construcció -  Of icial arranjament  i  manteniment  d'equipaments i espais públics (contrucció)

Of icial Forestal -  Of icial  Forestal

Of icial Instal·lacions Elèctriques -  Of icial Intal·lacions Elèctriques

Of icial Jardineria -  Of icial Jardineria

Of icial Manteniment  Mecànic -  Of icial Manteniment  Mecànic

Of icial neteja -  Of icial neteja i manteniments d'espais públics (neteja)

Of icial Pintura -  Of icial Pintura

Tèc. Auxil iar.Divulgador ambiental -  Divulgador/a ambiental

Tèc.Arranjament  (sense obra) -  Téc.Arranjament  , però de diagnosis, sense que desenvolupi tasques en 

procès d'obres

Tèc.Aux. Especial ista TIC -  Especial ista TIC

Tèc.Aux. Serveis a la Comunitat  i  a les Persones -  Tèc.Aux. Serveis a la Comunitat  i  a les Persones

Tèc.Aux.Agent  Cívic -  Tèc.Aux.Agent  Cívic

Tèc.Aux.Comunicació TIC -  Comunicació en xarxes

Tèc.Aux.Dinamització Comercial -  Impuls de l 'act ivitat  comercial

Tèc.Aux.Dinamització econòm, indus, comerc i prospec empresarial -  Dinamitzador/a econòmic, 

industrial, comercial i  prospecció empresarial

Tèc.Aux.Dinamització Projectes Medi Ambient  -  Tèc.Aux.Dinamització Projectes Medi Ambient

Tèc.Aux.Dinamització Turíst ica -  Impuls de l 'act ivitat  turíst ica

Tèc.Aux.Dinamitzador esport iu -  Dinamitzador/a esport iu

Tèc.Aux.Dinamitzador i cohesió social -  Dinamitzador/a i cohesió social

Tèc.Aux.Dinamitzador serveis culturals -  Dinamitzador/a serveis culturals

Tèc.Aux.Disseny Pàgines Web -  Programació i/o manteniment  de pàgines web

Tèc.Aux.Divulgador TIC -  Divulgador/a TIC

Tèc.Aux.Facil i tador de Projectes -  Suport  en la gest ió de programes

Tèc.Aux.Facil i tador PIC -  donar suport  al  dist ricte/àrea/ inst itut  per tal d¿assolir un correcte 

funcionament i seguiment  de les persones que es contract in a t ravés dels diferents Projectes Integrals 

amb Contractació,

Tèc.Aux.Promoció de la Lectura -  Tèc.Aux.Promoció de la Lectura

Tèc.Aux.Promoció Econòmica -  Dinamització econòmica

Tèc.Aux.Prospecció Empresarial -  Prospectors empreses

Tèc.Ef ic.Energèt ica -  Tèc.Aux.Ef icència Energèt ica

Tècnic construcció -  Tecnic/a auxil iar arranjament  i  manteniment  d'equipaments i espais públics 

(construcció)

Divulgador TIC -  Divulgador/a TIC

Dinamitzador i cohesió social -  Dinamitzador/a i cohesió social

Tèc.Aux.Facil i tador de Projectes -  Suport  en la gest ió de programes de Treball i  Formació

47 perf i ls professionals diferenciats


