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PIMEC aconsegueix la inserció laboral de 125 joves al mercat 

de treball dins el Projecte Singulars del SOC 

A quatre mesos de la finalització d’aquest programa, més del 43% de participants han 

aconseguit el seu objectiu d’accés al mercat laboral. 

Barcelona, 8 d’abril de 2021. PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) i a través de l’agrupació amb diferents empreses i entitats del 

territori, han anunciat els resultats del Projecte Singulars 2020, un programa d’11 mesos 

que finalitzarà el juliol de 2021 i que té l’objectiu d’inserir joves menors de 29 anys aturats 

en el mercat de treball. Així, aquest projecte que s’està portant a terme a 4 comarques 

de la província de Barcelona amb més de 270 participants: Barcelonès (75 

participants), Vallès Oriental (90 participants), Vallès Occidental (60 participants), 

Bages (45 participants).  

A quatre mesos de la finalització del projecte, PIMEC i les entitats agrupades al 

programa han aconseguit la inserció laboral de més de 125 joves, xifra que suposa 

que més del 43% de les persones participants han aconseguit el seu objectiu 

d’accés al mercat de treball. 

Xifres per territoris: 

• Barcelonès. El projecte està enfocat al sector tecnològic i compta amb 41 joves 

incorporats al mercat de treball, dels quals més del 50% tenen una relació 

contractual de més d’un any o indefinida.  

 

• Vallès Occidental. El projecte s’enfoca en la digitalització de la indústria i compta 

amb 26 joves incorporats. Algunes d’aquestes relacions contractuals s’han portat 

a terme mitjançant ajuts a la contractació de fons provinents del propi SOC. 

 

• Vallès Oriental. El projecte se centra en la Indústria 4.0 i els serveis auxiliars. Cal 

destacar que ja s’han inserit més de 30 joves, a través de contractes de més de 

6 mesos de durada vinculats a empreses del territori.  

 

• A la comarca del Bages, també està enfocat al sector industrial i, a dia d’avui, ja 

s’ha aconseguit una inserció laboral del 40% de les persones joves participants. 

Des de PIMEC destaquen que aquest projecte dona especial rellevància a 

l’acompanyament i l’assessorament a les persones joves per aconseguir un 

objectiu professional a mig-llarg termini, fomentant la participació d’accions 

formatives professionalitzadores, que en molts casos finalitzen amb la materialització 

d’un contracte de treball. D’altra banda, la patronal considera que el retorn al sistema 

educatiu d’aquestes persones és un objectiu d’èxit: En aquesta edició més d’un 15% 

dels participants realitzaran la preinscripció a partir del mes de maig. 

 



 

PIMEC participa del procés d'intermediació laboral en altres Projectes Singulars en 
col·laboració amb entitats com: l'Ajuntament de St. Adrià, la Universitat de Girona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, junt amb 11 municipis de la comarca, on també 
podem destacar que ja s’ha assolit la inserció de més del 30% de persones joves 
participants. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, en el marc 
de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia 
Juvenil. 


