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Com a novetat, en aquesta edició la posada en marxa del programa ha 
tingut en compte la transició de l’escola al treball i l’apropament als 
centres de secundària. 

El Dispositiu d’Inserció Laboral (DIL Jove) s’adreça a joves del poble d’entre 16 i 30 
anys que busquen feina, tenen una baixa qualificació professional i no tenen 
experiència laboral o, si en tenen, és escassa. L’objectiu és ajudar-los en la recerca 
mitjançant formació i pràctiques a les empreses. 

El DIL Jove està impulsat, de manera transversal, per l’Oficina del barri i els 
Departaments de Promoció Econòmica, de Joventut i de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 
 
El programa es divideix en tres parts: la formació bàsica (competències laborals, 
anglès, informàtica – ACTIC i tallers sobre emprenedoria, igualtat de gènere i 
prevenció de drogodependència); la formació professional (serveis de bar i cafeteria, 
gestió de magatzem, activitats auxiliars, operacions d’auxiliars de serveis 
administratius, monitoratge de lleure més mòdul d’activitats fisicoesportives i 
community manager bàsic i disseny de pàgines web); i finalment les pràctiques a 
empreses de l’entorn. 
Els joves que finalitzin el període de pràctiques rebran una beca de 6 euros per dia 
d’assistència, amb un import màxim de 180 euros. 
 
És la tercera vegada que l’Ajuntament posa en marxa un dispositiu d’inserció dedicat 
als joves. Se n’ha fet un cada any des de 2012 amb una participació propera als 200 
joves. 
 
Igual que en edicions anteriors,�el dispositiu compta amb el suport del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, a través del programa “Treball als barris”. 
 
Dades del DIL Jove de 2013: 
- Van participar 150 joves 
- Es van aconseguir 27 insercions laborals 
- Un total de 60 joves van fer pràctiques a empreses 
- 16 joves van tornar a la formació reglada. 

&
/
0
(
��
�
��
1
�
$
2
(
�


