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Al voltant de 150.000 persones en atur es beneficiaran 
dels serveis oferts pels orientadors laborals a les 
oficines de Treball  
 

• La consellera Mar Serna ha informat el Govern del desplegament 
de les mesures de reforç de les Oficines de Treball  

 
• Aquesta setmana s’han incorporat els primers 150 orientadors 

laborals repartits en la xarxa d’oficines d’arreu de Catalunya 
 

•  150.000 persones en atur es podran beneficiar dels serveis oferts 
pels orientadors amb l’objectiu de trobar una feina al més aviat 
possible 

 
El Govern ha posat en marxa aquesta setmana una de les principals mesures 
destinades a reforçar els serveis d’atenció a les persones desocupades amb 
la incorporació de 184 tècnics experts en orientació laboral, els quals atendran 
les persones en situació d’atur a les 70 oficines de Treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.  
 
La consellera de Treball, Mar Serna, ha informat avui el Govern del 
desplegament d’aquesta i d’altres mesures que des d’ahir, ha suposat la 
incorporació dels primers 150 orientadors a les diferents oficines de tot 
Catalunya. Així mateix, Serna també ha explicat en el marc de la reunió de 
Govern quines han estat les darreres xifres d’evolució de l’atur. 
 
Després d’un rigorós procés de selecció, els 150 orientadors van començar a 
prestar els serveis d’atenció personalitzada als treballadors desocupats 
demandants de feina que necessiten el seu assessorament per aconseguir un 
nou lloc de treball. Amb la incorporació d’aquests tècnics, les oficines de 
Treball estan en disposició d’atendre 150.000 persones en atur cada any, que 
alhora es podran beneficiar dels serveis oferts pels orientadors laborals amb 
l’objectiu d’orientar-los professionalment i acompanyar-los de manera 
individualitzada en la recerca d’ocupació. 
 
Aquesta actuació s’emmarca dins del conjunt de mesures que el Govern de la 
Generalitat impulsa per a l’atenció a les persones en atur i a les empreses que 
busquen personal, i reforça els serveis que s’ofereixen a les oficines de 
Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
Així, els eixos bàsics passen per oferir informació, assessorament i 
acompanyament a les persones en el seu procés de recerca de feina, i 
aconsellar i orientar sobre quines són les oportunitats de formació prioritàries 
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per cobrir les necessitats de demanda de diferents sectors amb activitats 
emergents i tradicionals que creen llocs de treball. 
 
L’atenció individualitzada a les persones que acudeixen a les oficines de 
Treball és una prioritat del Departament de Treball, per la qual cosa, des del 
començament de la legislatura, s’ha reduït al màxim el nombre de gestions 
administratives executades pel personal de les oficines i s’ha facilitat a 
persones desocupades i empreses la gestió telemàtica i telefònica d’una gran 
quantitat d’operacions.  
 
Persones orientadores: expertes en competències personals i laborals 
 
Les 184 persones tècniques orientadores reuneixen una formació 
especialitzada que els permetrà assessorar i orientar directament a les 
persones en situació d’atur d’una manera efectiva des del primer dia que 
acudeixen a les oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
l’objectiu que les persones demandants d’una feina tornin a aconseguir-la al 
més aviat possible en funció de les competències personals i de les 
necessitats de les empreses que creen ocupació. 
 
Les persones orientadores de les 70 Oficines de Treball estan preparades per 
ajudar a les persones demandants de feina amb l’aplicació de diverses 
tècniques d’orientació en l’acompanyament a la inserció, la facilitació 
d’informació sobre la millora de la formació i l’ocupabilitat de les persones, 
l’ajuda en el disseny dels projectes professionals i en l’ús de diferents 
tècniques de recerca de feina. 
 
La realització d’un projecte professional de la persona desocupada forma part 
de la feina d’acompanyament que farà la persona tècnica orientadora. La 
persona en situació d’atur serà assessorada per dissenyar i executar un 
projecte professional que tingui sentit per a ella i respongui a la seva realitat 
perquè tingui eficàcia de cara a l’assoliment d’una feina. 
 
L’orientació en l’acompanyament a la inserció laboral es basa en el model de 
competències, identificant i desenvolupant les aptituds millorables dels 
treballadors i treballadores en atur per incrementar la seva ocupabilitat i, per 
tant, assolir el seu objectiu laboral. 
 
Utilitzaran la metodologia de l’orientació per competències, que implica poder 
analitzar coneixements, actituds i recursos que les persones poden haver 
adquirit al llarg de la seva vida, en qualsevol àmbit d’acció i no només en els 
processos educatius formals o en les tasques desenvolupades en els llocs de 
treball anteriors. Això permetrà poder ampliar els camps d’inserció laboral de 
les persones en atur.  
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L’acció orientadora de les persones tècniques vetllarà perquè la persona 
desocupada sàpiga identificar les seves necessitats, contrastar les situacions, 
fer balanç entre oportunitats, desigs i possibilitats, decidir alternatives i avaluar 
els resultats que li permeten prendre decisions en funció del context on es 
mou. 
 
Des de les Oficines de Treball s’ajudarà a les persones desocupades a 
conèixer i utilitzar les tècniques de recerca de feina més adients i els recursos 
d’ocupació, orientació i formació del seu territori.  
 
Aposta per a la formació 
 
Les Oficines de Treball disposen de tota la informació de cursos que es poden 
realitzar de forma gratuïta a Catalunya. Els orientadors, a més d’ajudar a 
buscar les ofertes de treball que més s’adeqüin al seu perfil, també donaran a 
conèixer l’oferta pública de cursos que posa a la seva disposició, de forma 
gratuïta, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  
 
L’objectiu és propiciar que els treballadors que es trobin sense feina aprofitin 
per participar en activitats de formació, de manera que les seves capacitats 
professionals s’adaptin millor a les necessitats del mercat laboral i, en 
particular, a les d’aquells sectors amb potencial per crear llocs de treball. Els 
184 tècnics laborals informaran dels cursos gratuïts de formació, orientaran 
sobre els sectors i empreses que necessiten treballadors i treballadores 
formats i acompanyaran en el procés de recol·locació. 
 
En aquest sentit, l’any 2007, 534.895 persones van participar en alguna 
activitat formativa. Això representa que més de mig milió de persones han 
realitzat alguna mena de formació subvencionada i/o bonificada durant l’any 
passat, ja sigui prenent part en accions de formació ocupacional -adreçada a 
les persones en atur- o contínua -per a les persones que estan treballant-.   
 
Aquest any, per primer cop, el Govern facilita a les persones en atur ocupar 
places en cursos de formació contínua que no quedin cobertes, fins a un 40% 
de les places. La intenció és oferir més oportunitats de formació a les 
persones en atur. A més, el 100% de l’oferta pública formativa es vincula a 
sectors amb capacitat de crear llocs de treball. 
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El Govern ajuda a formar 1.200 joves professionals 
administratius per a petites i mitjanes empreses 
 

• El Departament de Treball atorga un ajut de més de 3.505.000 
d’euros a la Fundació Inform per impartir 72 cursos de simulació 
administrativa avançada durant el 2008 

 
• L’índex d’inserció laboral dels joves que van participar el 2007 en 

la formació va ser del 71% 
 
Al voltant de 1.200 joves es podran formar com a professionals administratius 
per a petites i mitjanes empreses arran del conveni signat pel Departament de 
Treball amb la Fundació Inform que subvencionarà amb 3.505.000 euros un 
programa de formació per a joves en el camp de l’administració d’empreses.  
 
La Fundació Inform - Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració 
d’Empreses realitzarà 72 accions formatives de l’especialitat tècnica en gestió 
de petites i mitjanes empreses de 644 hores de durada cadascuna. Els joves 
participants faran un itinerari formatiu personalitzat d’acord amb les seves 
necessitats i aprendran en un context en el qual es viu l’ambient laboral i es 
desenvolupen les condicions d’una relació de treball.  
 
El nivell d’inserció laboral dels joves que van participar el 2007 en la formació 
com a tècnic administratiu per a petites i mitjanes empreses és del 71% 
segons les dades de les últimes edicions. 
 
La formació: objectiu clau 
 
L’atorgament de l’ajut de 3.505.000 euros està en consonància amb les 
iniciatives endegades pel Departament de Treball per incrementar el grau de 
formació de les persones amb l’objectiu de millorar el nivell d’ocupabilitat. 
 
La formació és la clau per tenir una feina millor remunerada i estable, tal i com 
demostren les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa de Catalunya 
que indiquen que la taxa d’atur de les persones sense estudis o que només 
tenen estudis primaris duplica la de les persones que tenen estudis secundaris 
o un títol de grau mitjà de formació professional, i quadruplica la taxa d’atur de 
les persones que han cursat estudis de grau superior de formació professional 
o tenen diplomatures o llicenciatures universitàries. 
 
Fundació Inform 
 
La Fundació Inform agrupa 13 ajuntaments, entre els quals hi ha el de 
Barcelona, a través de Barcelona Activa, i 5 centres de formació professional.  
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La resta d’ajuntaments són els de Sant Pere de Ribes, Vilafranca del 
Penedès, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Manlleu, Santa Coloma de 
Gramenet, Tortosa, Lleida, Reus, Rubí, la Mancomunitat de la Vall del Tenes i 
el Vendrell.  
 
Aquests ajuntaments i entitats han estat pioners al conjunt de l’Estat pel que fa 
la metodologia de la simulació d’empreses, i han constituït un punt de partida 
per posar en marxa una xarxa estatal que avui agrupa prop de 240 centres a 
tota Espanya desenvolupant la mateixa metodologia. 
 
En el context dels programes de qualificació professional, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya valora especialment la metodologia utilitzada per la 
Fundació Inform, basada en reproduir situacions laborals reals de forma 
simulada per formar els seus alumnes en el camp de l’administració 
d’empreses. 
 
Per desplegar aquesta metodologia, la Fundació disposa d’una xarxa de 5.000 
empreses transnacionals ‘simulades’ creades especialment per donar més 
veracitat a la formació dels seus alumnes. A més, també cal destacar 
l’aprenentatge d’idiomes, la formació on line i el foment de l’autocupació com a 
eixos centrals dels seus programes formatius, així com la capacitat 
d’innovació de la Fundació, que ha sabut adaptar-se tant a les noves 
necessitats de les empreses com a un mercat laboral canviant i divers. 
 
Programa europeu SEFED 
 
La Fundació Inform, que té la seva seu i activitat principal a Catalunya, és 
membre de l’Associació europea EUROPEN i titular del programa SEFED per 
tot l’Estat espanyol. 
 
El programa SEFED té l’objectiu de promoure la formació en el camp 
administratiu per mitjà de la simulació reproduint situacions reals. Cada centre 
formatiu adopta la forma i distribució d’una oficina administrativa d’una 
empresa fictícia on es reprodueixen els circuits administratius, les relacions 
típiques i els moviments normals d’una empresa. 
 
Aquest programa està constituït per una xarxa d’empreses simulades de 
sectors comercials diversos. La simulació de les empreses només és factible 
amb una sèrie d’agents i circumstàncies externes que donin sentit al 
desenvolupament de les seves activitats. 
 
La Fundació Inform ha desenvolupat una metodologia de simulació 
d’empreses amb una visió de futur i amb una trajectòria de treball basada en 
uns principis fonamentals, entre els quals destaca la transferibilitat de 
coneixements i de la pròpia tecnologia. Així, el Servei d’Ocupació de 
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Catalunya –mitjançant la Fundació- posa a disposició de tots els ajuntaments 
interessats aquesta eina de formació. 
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El Govern impulsa la construcció de nous edificis 
judicials a Sant Feliu de Llobregat i Tortosa 
 

• S’accepten els terrenys cedits per al futur Palau de Justícia de 
Sant Feliu de Llobregat 

 
• El Govern acorda adquirir tres finques a Tortosa per al complex 

judicial que acollirà el futur palau judicial, jutjats, registre civil i 
dependències forenses 

 
El Govern ha acceptat avui la cessió d’un terreny de 5.590 metres quadrats 
del municipi de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i ha autoritzat 
l’adquisició de tres finques a la ciutat de Tortosa (Baix Ebre) per a noves 
dependències judicials. 
 
Els terrenys de Sant Feliu de Llobregat estan situats al sector del Bon 
Salvador i han estat cedits gratuïtament per l’Ajuntament per emplaçar-hi el 
futur Palau de Justícia del municipi.  
 
L’obra tindrà una superfície construïda de 10.812 metres quadrats i tindrà 
capacitat per a 12 jutjats. S’hi preveuen instal·lar els vuit jutjats ja existents, i 
tindrà espai per a 4 jutjats més per facilitar els futurs creixements. 
 
Adquisició de terrenys a Tortosa 
 
Les tres finques que s’adquiriran a Tortosa tenen un cost total de 861.552 
euros. Es tracta d’un terreny situat al carrer de la Mercè, número 7, i part d’un 
altre al carrer de Sant Felip Neri, número 6, que conformen tres finques 
registrals. Els terrenys que s’adquiriran se sumaran als cedits per l’Ajuntament 
de Tortosa amb la finalitat de construir-hi un nou palau judicial.  
 
El futur equipament tindrà una superfície construïda de 3.347 metres quadrats. 
S’hi traslladaran el jutjat penal i el jutjat social ja existents i s’ampliaran els 
serveis amb un nou jutjat contenciós administratiu, registre civil i 
dependències forenses. 
 
Un cop finalitzin les obres de construcció del nou equipament, es preveu la 
reforma de l’edifici judicial de la Plaça dels Estudis, situat al costat dels 
terrenys s’adquireixen. 
 
Les actuacions que es duen a terme per impulsar els projectes dels palaus de 
justícia de Sant Feliu de Llobregat i de Tortosa estan programades en el Pla 
d’inversions en edificis judicials que du a terme el Departament de Justícia. El 
pla preveu més de quaranta actuacions per dotar el servei públic de 
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l’Administració de justícia d’instal·lacions adequades i acostar la justícia a la 
ciutadania. 
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El Govern impulsa les obres del CAP de Cornudella de 
Montsant i l’ampliació del de Tremp 
 

• El Govern autoritza la signatura d’un conveni per a finançar les 
obres de construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Primària 
(Cap) a Cornudella de Montsant i l’adquisició de nous espais per 
ampliar el Centre de Salut de Tremp 

 
• Aprova destinar 1.121.578 euros al finançament d’aquestes 

actuacions 
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament de Salut i el Servei Català 
de la Salut per tal d’establir un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Cornudella de Montsant (el Priorat) amb l’objecte d’impulsar el finançant la 
construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Primària (CAP) d’aquest 
municipi, les obres del qual ja estan en marxa. El pressupost destinat a 
finançar la construcció d’aquest nou centre és de 762.711 euros. 
 
D'altra banda, el Govern ha aprovat autoritzar l’adquisició d’un immoble, situat 
a l’avinguda Francesc Macià de Tremp (el Pallars Jussà), per tal d’ampliar els 
espais del Centre d’Atenció Primària (CAP) i poder ubicar-hi serveis 
administratius de l’Institut Català de la Salut (ICS). En els espais alliberats per 
l’ICS s’establirà el servei d’hemodiàlisi de l’Hospital de Tremp. El pressupost 
de l’adquisició del nou immoble és de 396.221 euros. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern prorroga l'entrada en vigor de la prohibició de sacrificar gats i 
gossos a Esplugues de Llobregat 
 
El Consell de Govern ha prorrogat fins a finals de 2008 l'entrada en vigor de la 
prohibició de sacrificar gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment 
d'animals, i als nuclis zoològics en general, al municipi d’Esplugues de 
Llobregat, al Baix Llobregat.  
 
La Llei de protecció dels animals preveu aquesta prohibició de sacrifici però la 
Llei de mesures en matèria de Medi Ambient diu que el Govern pot prorrogar 
el termini per a l'entrada en vigor d’aquesta prohibició, fins a un màxim d'un 
any. 
 
La Comissió Tècnica d'avaluació de la pròrroga considera suficientment 
justificada la dificultat de complir la Llei de protecció dels animals, tenint en 
compte l'increment en l'evolució de recollida d'animals malgrat les actuacions 
efectuades, i després d’haver presentat una proposta d'actuacions per al 
present any tècnicament adequada i realitzable. 
 
NOMENAMENT 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Gemma Ribas com a directora 
de l’Oficina de Comunicació de la Presidència, del Departament de la 
Presidència. 
 
Gemma Ribas, directora de l’Oficina de Comunicació de la Presidència 
 
Gemma Ribas és llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB; Màster 
en comunicació de les organitzacions per la Universitat de Barcelona-Les 
Heures. 
 
Ha estat col·laboradora en mitjans de premsa local com els mitjans Setmanari 
de l’Alt Empordà i l’Hora Nova, i altres d’abast més ampli com El Punt, la SER, 
i La Vanguardia. 
 
Ha estat cap de premsa del PSC a nivell nacional i va ocupar el càrrec de cap 
del Gabinet de premsa de la presidència de la Generalitat de novembre de 
2006 a març de 2008. 
 


