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                                                                              Nota de premsa 

PIMEC Vallès Oriental i les entitats agrupades aconsegueixen 
la inserció laboral de 61 joves al mercat de treball dins el 

Projecte Singulars del SOC 

Un cop finalitzat aquest programa, més del 67% de participants han aconseguit el seu 
objectiu d’accés al mercat laboral. 

Granollers, 27 de juliol 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, un programa d’11 
mesos que ha finalitzat al juliol de 2021 i que té l’objectiu d’inserir joves menors de 30 
anys en situació d’atur en el mercat de treball. Així, aquest projecte s’ha dut 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). Un cop finalitzat el projecte, PIMEC i les entitats 
agrupades al programa han aconseguit la inserció laboral de més de 195 joves, xifra 
que suposa que més del 72% de les persones participants han aconseguit el seu 
objectiu d’accés al mercat de treball. 

Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, considera que “aquests 
resultats  reforcen la importància que dona PIMEC a l’impuls de programes mixtos 
i a la col·laboració públic-privada, ja que aconsegueixen els objectius essencials 
que han de tenir les polítiques públiques d’ocupació: que les persones millorin la 
seva ocupabilitat i transitin cap a un lloc de treball”. Per part seva, el director de 
Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC, Héctor Pérez, ha destacat que “aquest 
projecte dona especial rellevància a l’acompanyament i l’orientació a les persones 
joves per aconseguir un objectiu professional a mig-llarg termini, fomentant la 
participació en accions formatives professionalitzadores, que en molts casos 
finalitzen amb la formalització d’un contracte de treball”. 

Xifres de la comarca del Vallès Oriental (Connecta Jove VOr): 

El projecte dins d’aquesta comarca, el Connecta Jove VOr, està enfocat al Sector de la 
Indústria 4.0 i els seus serveis auxiliars. Hi col·laboren el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Granollers Mercat EPE, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
Eurecat Academy, CIEF Formació, ISOVERI Formació, SEOVT, Ajuntament de 
Montmeló, Gremi d’instal·ladors del Vallès Oriental i PIMEConeixement. 

Al Connecta Jove VOr s’han inserit 61 joves al mercat de treball del total de 90 
participants. A més, cal incidir en l’estabilitat d’aquestes contractacions, doncs quasi el 
75% d’aquestes tenen un contracte de més de 6 mesos.  

Dins del marc d’aquest projecte, el SOC facilita un ajut a la contractació per aquelles 
empreses que incorporin joves vinculats al programa i PIMEC facilita i dona suport a la 
sol·licitud d’aquest incentiu econòmic per a les empreses disposades a contractar joves 
del programa. A dia d’avui, al Vallès Oriental, s’han contractat 19 joves sota la 
subvenció per la contractació, representant així més del 31% del total de contractes 
efectuats. Volem fer especial esment i agraïment a les empreses sòcies com Mail Boxes 
Etc i Pecomark Industrial SLU, les quals han ofert contractes d’un any o més confiant 
així en el talent jove adscrit al programa. 
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Com aquest projecte acompanya a les persones joves per aconseguir un objectiu 
professional a mig-llarg termini, també es fomenta el retorn al sistema educatiu: un 
22% dels participants formalitzaran la matrícula pel curs vinent. 
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