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1. FONAMENTACIÓ. 

 

Arrel de l’actual crisi, s’evidencia l’incrementa del nombre de situacions de necessitat i 

l’agreujament de les existents, l’augment dels grups de pobresa, la sobrecàrrega de les 

persones majors que estan actuant en moltes famílies de salvavides, la creixent aparició 

de sentiments i actituds xenòfobes i en definitiva, l’augment de la població en situació 

de risc o exclusió social. 

La taxa d’atur en Espanya en el segon trimestre de  2015 descendeix 1,4%  respecte al 

primer trimestre, passant del 23,8% al 22,4%. Veient l’evolució de l’atur als últims anys, 

des del primer trimestre del 2014 fins al dia d’avui la taxa a anat disminuït, encara que 

el descens ha sigut molt poc 3,5% en un any i mig. Aquestes dades son molt 

preocupants ja que quasi un quart de la població es troba en situació d’atur.  

 

 

Figura 1. Evolució de la taxa de l’atur del període 2012-2015. Elaboració a partir de les dades de l’EPA 

realitzada per l’INE. 

 

El que fa més alarmant la situació es que més de 2,8 milions de persones inscrites a 

l’oficina de treball no reben ninguna prestació. A aquestos hi ha que afegir-li les 

persones que no estan inscrites a l’oficina de treball que suposen quasi un milió més de 

persones sense ninguna ajuda. 
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 Inscrits en la oficina de treball 
No inscrits Total 

Amb prestació Sense prestació 

Total aturats 1.431.541 2.805.326 906.354 5.143.221 

Figura 2. Persones aturades durant el segon trimestre de 2015 inscrites i no inscrites a la oficina de treball 

i amb prestació i sense prestació. Dades extretes de l’EPA. 

Esta augmentant el número de persones en situació d’atur de llarga durada sense dret a 

prestació o subsidi ja que les han esgotades, açò junt a la baixa qualificació laboral, les 

pèrdues de la vivenda o el no poder aconseguir un lloc on viure, els està situant en una 

posició també de crisi personal i familiar, augmentant així la desmotivació ja existent.  

L’estat psicològic és ansiós i depressiu, amb sentiments de fracàs, devaluació personal, 

desànim, ... tot això té serioses repercussions en l’estat de salut personal, familiar i 

social.  

Pel que fa a la nostra població amb un total de 3800 habitants, dels quals, 2000 es 

consideren població activa. En el mes de juliol d’aquest any hi havien 373 persones 

demanats de feina, el que suposa el 18,65% de la població activa del nostre poble. 

Analitzant l’evolució de les persones aturades de la nostra població durant aquest any 

2015 podem observar un augment des de principi d’any. Al gener es trobaven 344 

persones aturades, en febrer es produeix un augment arribant a 362, pel que fa al mes de 

març descendeixen fins les 355 persones, en abril torna a incrementar-se el nombre 

arribant a 364, en el mes de maig disminueix a 339, a partir de juny hi ha un augment 

(358) que continua creixent en juliol fins arribar a les 373 persones. 

 

Figura 3. Dades de les persones residents a La Font d’en Carròs demandants de feina en el 2015 per grups 
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d’edat. Elaboració a partir de dades extretes del Servef. 

Pel que podem observar al gràfic el col·lectiu d’edat més afectat per la desocupació són 

els majors de 44 anys. Al mes de gener amb un total de 344 persones, 165 eren majors 

de 44 anys, el que suposa el 47,95% del total, quasi la meitat de la població demandant 

de feina es major de 44 anys. Seguidament el  grup d’edat entre 25 i 44 anys amb el que 

no hi ha gran diferència respecte al grup anterior. Per últim trobem els menors de 25 

anys on podem veure una desigualtat amb els altres grups.  

 

Figura 4. Demandants de feina en el 2015 separats per gènere residents a La Font d’En Carròs. Dades extretes del 

Servef.  

Aquests són persones que, en aquests moments, tenen com a únic factor d’inserció a la 

societat actual el trobar una d’ocupació, que si no ho aconsegueixen els factors de 

exclusió s’ampliaran a problemàtiques més agreujades.  

La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, establix en el marc de l’Estratègia 

Europea 2020, l’elaboració d’una estratègia espanyola d’ocupació de caràcter plurianual 

i d’un Pla Anual de Política d’Ocupació, que concretarà els objectius de l’estratègia 

espanyola d’ocupació a aconseguir en el conjunt de l’Estat i en cada una de les distintes 

comunitats autònomes. L’estratègia espanyola d’ocupació, aprovada per Reial Decret 

1542/2011, de 31 d’octubre, es configura com el marc normatiu per a la coordinació i 

execució de les polítiques actives d’ocupació en el conjunt de l’Estat, i s’erigeix en un 

marc de referència compartit, a partir del qual els servicis públics d’ocupació han de 

dissenyar i gestionar les seues pròpies polítiques actives d’ocupació. Arrel d’aquesta 
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normativa, des de l’ajuntament de La Font d’en Carròs, s’ha impulsat la creació d’un 

programa d’ocupació social. Nomenat així, per què desenvoluparà programes específics 

de contractació  per a potenciar l’accés a l’ocupació de col·lectius amb sèries dificultats 

d’inserció socio-laboral. 

La situació de crisi econòmica va posar fi al procés de cohesió social que 

s'experimentava des de feia dècades a Espanya. Les famílies ja no tenen la mateixa 

capacitat per invertir en el futur dels seus fills. Des de 2009 la població espanyola en 

risc de pobresa o exclusió no ha deixat de créixer i els més afectats per aquesta situació 

són els xiquets i les xiquetes. La pobresa infantil no deixa de ser la més nociva i la que 

més desigualtat provoca en la societat i és necessari intervenir amb les desavantatges 

socials. L'impacte de la crisi i l'augment de la pobresa han estat especialment greus entre 

la població menor de 18 anys. Espanya es el segon país europeu amb més pobresa 

infantil  amb un 29,9% de xiquets i xiquetes sota el llindar de la pobresa. Quatre de cada 

deu joves d'entre 12 i 17 anys, l'any 2013, estava en situació de risc de pobresa o 

exclusió social. 

A la gravetat amb que la crisi ha afectat als xiquets/es i les seves famílies, s'ha 

d'afegir com aquesta ha afectat de manera molt diferent en funció de la comunitat o 

ciutat autònoma on aquests resideixen, a la Comunitat Valenciana més d’un de cada tres 

xiquets/es es troben en situació de pobresa infantil, superior a la mitjana a Espanya. 

Segons dades de l’Eurostat, la renda per habitant a Espanya també ha anat perdent 

posicions al llarg d'aquests anys. L'any 2013, la distància era de 8 p.p. menys respecte al 

valor de 2008 i 13 p.p. menys de la renda de la Zona Euro. La disminució de la renda 

anual mitjana neta de les llars a Espanya i les CCAA ha estat gairebé generalitzada i 

sostinguda des de 2009, en el cas de la Comunitat Valenciana les llars han perdut un 

14,4% de la seva renda per llar per sobre de la mitjana d'Espanya que ha estat més 

del 10%. En tot cas, s'està molt per sota de la mitjana de renda per habitant de tot el 

conjunt de la Unió Europea. 

Els factors culturals i socioeconòmics de les famílies segueixen influint de manera 

directa en que els xiquets/es aconsegueixen un adequat aprofitament de l'experiència 

escolar. De fet són les condicions socioeconòmiques de les famílies i el nivell formatiu 

dels progenitors els que componen, el major risc per a la transmissió intergeneracional 

de la pobresa. És en les llars en els quals aquests no van acabar l'educació secundària on 
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hi ha major risc de pobresa per als xiquets. Més de la meitat dels xiquets/es que viuen 

en aquestes llars es troba en risc de pobresa o exclusió social (56,7 %). Espanya és el 

país europeu amb major taxa d'abandó escolar, amb un 25%. En tota Europa hi ha 

gairebé 27 milions de xiquets i xiquetes en risc de pobresa o exclusió social. Els 

xiquets/es amb pares amb baixa intensitat laboral (que treballen poc o gens) tenen un 

56,7% més de probabilitats d'estar en risc de pobresa o exclusió social que aquells els 

pares dels qual treballen habitualment. Els efectes negatius de la situació de risc de 

pobresa o exclusió no solament afecten al rendiment escolar de les xiquetes i els 

xiquets, o a les probabilitats d'un abandó prematur sinó principalment al seu 

desenvolupament personal i a les seves expectatives vitals para quan siguin adults. 

La pobresa no és solament no tenir diners. Els ingressos familiars són un dels 

determinants de la pobresa infantil, però la pobresa no és solament falta de diners. És un 

problema multidimensional. No significa solament que les seves necessitats bàsiques  

(menjar, roba, casa) no estiguen cobertes. També està relacionat amb l'exclusió social, la 

falta d'accés a serveis o que els xiquets/es no puguen relacionar-se o participar en 

esdeveniments socioculturals amb altres xiquets/es de la seua edat. La pobresa infantil 

amb freqüència està associada a l'exclusió social, la qual cosa significa que els 

xiquets/es i joves procedents de famílies pobres o marginalitzades no poden permetre's 

prendre part en moltes de les activitats de temps lliure i culturals de les quals gaudeixen 

nens en millor situació. La desigualtat pot conduir a la discriminació per part dels 

companys, l'exclusió i l'assetjament. Al febrer de 2013, el Comitè de Nacions Unides 

sobre els drets del xiquet va adoptar una observació general sobre l'Article 31 de la 

CDN de l'ONU que declara que tots els xiquets/es tenen dret a l'esplai, al joc i a 

participar en activitats culturals i artístiques. La participació en activitats de temps lliure 

és fonamental en el desenvolupament de les habilitats socials i cíviques. Existeixen 

barreres culturals i econòmiques que impedeixen que els xiquets/es d'entorns 

socioeconòmics desfavorits participen en activitats d'esplai que gaudeixen nens en 

millors condicions. En la Comunitat Valenciana el percentatge de xiquets/es que, 

almenys van gastar un euro en activitats culturals es va situar per sota del 1%. 

No tot el que influeix a l'educació dels xiquets/es té lloc dins de l'aula. És justament en 

la infància quan té sentit invertir de forma prioritària en educació i en formació per 

combatre la pobresa infantil. Es necessari assegurar l'accés de les famílies, els xiquets i 

les xiquetes a serveis de qualitat i adequats en matèria de protecció, habitatge, salut, 



  

7 
 

educació, cultura, esport i activitats extraescolars, garantint que tots els xiquets i 

xiquetes puguen beneficiar-se d'una educació inclusiva i d'alta qualitat, que promogui el 

seu desenvolupament emocional, social, cognitiu i físic. 

 

2. FINALITAT. 

 

La principal finalitat del Pla d’ocupació social serà el d’ajudar a les persones i famílies 

que es troben en situació de vulnerabilitat, tant econòmica com personal i social, a 

recercar una ocupació  que li permetrà cobrir les seues necessitats i evitar situacions de 

marginalitat i d’exclusió. 

Es tracta d’un programa integral i multidisciplinari que intervé en tots els components 

de la unitat familiar. Es realitzarà un pla individualitzat per tal de evitar la exclusió 

social i treballar la integració. Durant la durada del programa es realitzarà treball 

pràctic, formació, treball en competències, i acompanyament social durant tot el procés. 

 

L’objectiu general és proporcionar oportunitats d'ocupació a treballadors/es en situació 

d'atur que per les seves característiques tinguen dificultats per trobar una ocupació. 

D'aquesta manera, tindre una oportunitat per créixer laboralment, per assumir 

responsabilitats i compromisos, i per millorar la confiança en un mateix.  

 

Objectius específics: 

 Adreçar-se als segments de població més afectats per la crisi. 

 Fomentar l'ocupació dels treballadors i treballadores que estan en situació d'atur 

i millorar-ne la qualificació i les competències professionals.  

 Fomentar la participació de xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social en 

activitats de temps lliure, culturals i esportives. 
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 Impulsar la implicació de l’altre progenitor de la família (si hi ha) en cursos 

reglats (curs d’educació bàsica, curs de graduat en secundaria, valencià 

elemental i valencià mitjà) o no reglats (taller bebé-música, pintura per a adults, 

boixets, castellà per a estrangers, valencià per a estrangers, informàtica bàsica i 

informàtica mitjana) impartits per l’ajuntament de La Font d’en Carròs.  

 

3. DESENVOLUPAMENT DEL PLA. 

 

En la creació d’aquest Pla d’ocupació l’ajuntament impulsarà la contractació de 

desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i relacionats amb la 

gestió de diferents àrees municipals.  És a dir, es desenvoluparan programes específics 

de contractació per a potenciar l’accés a l’ocupació de col·lectius amb dificultats 

d’inserció laboral, en activitats d’interès social i comunitari.  

Així mateix, la possibilitat de potenciar l’activitat emprenedora mitjançant la informació 

i assessorament d’ajudes per a l’ocupació autònoma per tal que es comprenga que 

l’ocupació representa una eina fonamental de lluita contra l’ exclusió social. 

Cadascuna de les famílies que seguen participes del Pla d’ocupació  tindrà un Programa 

Específic d’intervenció segons les seves possibilitats. El Programa estarà dividit en dues 

parts, amb una durada total de 6 mesos.  

La primera part, tindrà com a objectiu la contractació d’un dels membres de la unitat 

familiar, mentre que es treballa amb els altres adults en edat de treballar per a 

desenvolupar  habilitats en matèria laboral i adquirir coneixements respecte de la 

recerca de treball tant per compte propi com per compte d’un altre. Durant la durada del 

programa els xiquets/es de la unitat familiar han de participar amb alguna activitat 

esportiva, cultural, educativa, ... impartida per l’ajuntament. La participació en aquestes 

activitats és fonamental en el desenvolupament de les habilitats socials i cíviques. 

Així mateix, i si es creu adient serà oportú la incorporació als membres a la formació 

destinada a un lloc de treball concret.  
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La segona part, consistirà amb la continuïtat per l’acompliment dels objectius i el 

seguiment de les actuacions marcades. 

 

4. REQUISITS DELS DESTINATARIS. 

 

Els destinataris seran les persones o famílies els ingressos dels quals no superen el 

mínim de subsistència, així com aquells que disposant d’uns ingressos presenten unes 

característiques socioeconòmiques  precàries que no els permeten cobrir les necessitats 

bàsiques. 

Per a poder ser beneficiaris del Pla d’ocupació , serà imprescindible a més el  tindre uns 

requisits: 

a) Ser major d’edat o estar emancipat/da legalment. 

b Haver presentat la sol·licitud i documentació requerida, per poder avaluar la seva 

situació. 

c) Complir amb l’escolarització i assistència regular a classe dels menors en edat 

d’escolarització obligatòria. 

d) Acceptar les condicions del Pla Específic d’Intervenció. 

e) Disposar de la titulació o habilitació professional, si és el cas, que puga requerir la 

convocatòria de cada plaça en concret 

f) Estar empadronat/ada en el municipi de La Font d’en Carròs amb una antiguitat 

mínima de sis mesos a comptar des la publicació de cada convocatòria 

El Departament de Serveis Socials facilitaran a les persones sol·licitants, tota la 

informació i orientació que siga necessària per a poder tindre accés al Pla. 
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5. CRITERIS DE SELECCIÓ. 

 

S’ establirà un barem per tal de fixar un ordre de preferència per a accedir al Pla en 

funció de les circumstàncies socials al·legades i justificades. Els aspectes a valorar 

vindran referits, a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies. 

Criteris del barem: 

1. Estar més d’un anys en situació de desocupació.....1 punt 

2. No percebre cap tipus de prestació.... 1 punt 

3. No haver sigut contractat per l’ajuntament en els últims 12 mesos...1 punt. 

4. Família monoparental.... 1 punt 

5. Amb dos o més menors a càrrec.... 1 punt 

6. Informe social: Els serveis socials de l’Ajuntament elaboraran un informe 

motivat sobre cada situació de vulnerabilitat, tant econòmica com personal i 

social, i sobre si aquesta ocupació  li permetria cobrir les seues necessitats i 

evitar situacions de marginalitat i d’exclusió ... 3 punts 

 

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS. 

 

Per cada convocatòria s’obrirà un termini de presentació d’instàncies mitjançant una 

publicació en el tauler d’edictes de l’ajuntament i la pàgina web 

www.lafontdencarros.es concretant-se les característiques del lloc o llocs a cobrir i els 

requisits específics que pogueren exigir-se  

Les condicions a valorar per tal d’accedir al Pla d’ocupació Social és tindran que 

justificar amb la documentació degudament  compulsada al presentar la instància. A tal 

efecte, l’interessat/ada aportarà a l’ajuntament, junt amb l’original de la documentació a 

presentar una fotocòpia, tornant-se així els originals a l’interessat/ada. No es valoraran 

els mèrits i les condicions no acreditades correctament. 

La unitat familiar que demana la seva participació, aportarà la següent documentació 

per a que puga ser valorat de tots els membres majors de 16 anys: 
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• Fotocòpia del DNI, Passaport, NIE de tots els membres de la unitat familiar. 

• Fotocòpia del llibre de família. 

• Justificant d’inscripció a l’Oficina d’Ocupació i Certificat de no percepció de 

prestacions del SEPE dels membres aturats. 

• Última declaració  de renda o en cas de no fer-la, certificat negatiu d’hisenda. 

• Certificat de Vida Laboral. 

• Si està treballant, fotocòpia de les tres últimes nòmines i del contracte de treball. 

 

7. SELECCIÓ 

 

Una vegada acabat el termini d’admissió d’instàncies es dictarà la resolució declarant 

aprovades les llistes d´admesos/es i dels exclosos/es. Les mencionades llistes es 

lliuraran al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la la pàgina web www.lafontdencarros.es 

Els/les interessats/es disposaran d’un màxim de tres dies per tal de realitzar les 

reclamacions que es consideren oportunes a la llista provisional d´admesos i 

exclosos/es, reclamacions de les quals seran resoltes. En el cas de que no es presente 

cap reclamació aquestes llistes provisionals passaran a ser les oficials. 

La valoració del criteris de selecció es farà per una Comissió integrada per tres membres 

nomenats per l’Alcalde entre el personal de l’Ajuntament o dels serveis socials al servei 

de l’Ajuntament.  

 

8. FINANÇAMENT. 

  

L’ajuntament de la Font d’en Carròs destinarà del seu pressupost una quantitat fixa 

anual, en aquet cas es preveu una quantitat de 12000 euros. 

Es clar, que a una major quantitat de recursos econòmics hi haurà possibilitat 

d’atorgament de major número d’ajudes. 

Així mateix, resultarà imprescindible l’aportació desinteressada al Fons de qualsevol 

entitat col·laboradora en desenvolupar el projecte de forma satisfactòria. 
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9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. 

 

 Acollir-se al Programa Específic d’Intervenció i complir cadascuna de les seves 

propostes d’actuació. 

 Comunicar a l’ajuntament del municipi qualsevol incidència o circumstància que 

puga produir-se en el temps del desenvolupament del  Pla i que afecte al 

Programa. 

 

10. DENEGACIÓ. 

 

Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que ha pogut concórrer alguna de les 

següents circumstàncies: 

 

 Què l’ajuda sol·licitada no siga adequada  per a la resolució de la problemàtica 

plantejada. 

 Què no acompleisca algun dels requisits per la qual es sol·licita l’ajuda. 

 Falsedat o ocultació de dades d’alguns dels requisits establerts. 

 No presentar la documentació exigida. 

 No acceptar el lloc de treball que se li adjudique. 

 Per sanció de falta disciplinària. 

  Per falta d’interès o compromís amb la tasca o els objectius establerts en el 

Programa Específic d’Intervenció. 


