
                                                                            Nota de premsa 

PIMEC afavoreix la inserció laboral de 200 persones en situació 

d’atur a través del Programa 30 Plus 

La patronal dona a conèixer els resultats de la contractació d’aquest col·lectiu per part 

de pimes catalanes un cop finalitzat el Programa SOC-30 Plus (2020 -2021), 

subvencionat pel SOC.  

Barcelona, 22 de juliol de 2021. PIMEC ha afavorit la inserció laboral de 200 

persones majors de 30 anys en situació d’atur, en col·laboració amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), i a través de la 5a convocatòria del 

Programa 30 Plus, la qual finalitza aquest juliol després de 15 mesos de durada. 

D’aquestes persones contractades a pimes catalanes a través de la patronal, 144 

pertanyen a la comarca de Barcelona, 20 a Tarragona, 6 a Lleida i 30 a la comarca 

de  Girona.  

L’entitat ha recordat que els 200 participants del programa han rebut una formació 

adaptada i vinculada al seu lloc de treball, que els ha permès millorar les seves 

competències tècniques i transversals, així com adquirir de noves, millorant així 

la seva ocupabilitat. Paral·lelament a la seva contractació i formació a mida, també 

han comptat amb el seguiment, suport i orientació del personal orientador de 

PIMEC, tant a nivell previ a la seva incorporació, com durant tota la seva 

contractació laboral, afavorint així a la bona execució del programa i la millora de 

l’engagement entre empresa i persona treballadora. 

D’altra banda, PIMEC ha posat de manifest que el percentatge d’incorporacions del 
col·lectiu de persones aturades majors de 45 anys a través del 30 Plus ha estat de 
90 persones, un 45% del total de les persones inserides. 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”. 
 
Dins del marc d’aquest programa, el SOC facilita un ajut a la contractació per aquelles 

empreses que incorporin als participants del programa. PIMEC ha facilitat i donat 

suport a la gestió i tramitació d’aquesta subvenció per a les empreses de tot el territori, 

així com l’acompanyament tant a les empreses en el procés de recerca de candidatures 

i als participants incorporats a través del 30 Plus. 

 


