
 
 

       

AODL              Ajuntament de Muro 

 
Agent d’ocupació i desenvolupament local 
 
Les i els agents d’ocupació i desenvolupament local són treballadores o 
treballadors de les corporacions locals. Tenen com a funció principal col·laborar 
en la implantació de les polítiques actives d’ocupació, en la promoció de 
l’activitat empresarial i de tota aquella activitat adreçada al desenvolupament 
del territori, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes. Són les tècniques o tècnics que fan d’interlocutores entre 
l’empresariat i l’Administració Pública per aconseguir un equilibri dinàmic per al 
desenvolupament sostenible de la zona. 
 
 
 
Objectius generals 
1. Donar suport tècnic a la creació d’activitat econòmica 
2. Difondre i estimular  que es posin en marxa les oportunitats de creació 

d’activitat econòmica potencials 
3. Desenvolupar els pactes locals com a instruments per aconseguir més 

ocupació i millor, mitjançant l’acció concertada i la coordinació d’actuacions 
integrals 

 
Objectius específics 
1. Realitzar una anàlisi dels recursos ociosos o infrautilitzats del territori 
2. Identificar les activitats emergents susceptibles de ser explotades 
3. Impulsar la creació d’empreses i fomentar la cultura empresarial 
4. Assessorar tècnicament els projectes empresarials 
5. Donar suport a la consolidació d’empreses generades 
6. Promocionar la creació d’empreses I+E 
7. Detectar les necessitats de formació en relació tant a les activitats 

econòmiques tradicionals com a les emergents i canalitzar les accions 
formatives necessàries 

8. Difondre les potencialitats de desenvolupament del territori on s’actua per 
atreure inversions generadores d’ocupació 

9. Reforçar un sistema de coordinació amb d’altres agents i institucions 
10. Dinamitzar socialment i econòmica el territori, partint dels principis de 

solidaritat i sostenibilitat 
11. Suport a la planificació, disseny i execució de les polítiques actives 

d’ocupació 
12. Adequar la programació de les polítiques d’ocupació a la realitat territorial 
13. Aconseguir que la concertació dels pactes sigui el més àmplia possible i que 

els agents que els formen estiguin territorialment implicats 



PER MÉS INFORMACIÓ 
 
PER CONTACTAR EN LA AODL DEL MUNICIPI DE MURO CAL DEMANAR CITA PRÈVIA AL 
971 86 07 45 PER CATALINA MARIA ESCALAS 
 
 


	Les i els agents d’ocupació i desenvolupament local són treballadores o treballadors de les corporacions locals. Tenen com a funció principal col·laborar en la implantació de les polítiques actives d’ocupació, en la promoció de l’activitat empresarial i de tota aquella activitat adreçada al desenvolupament del territori, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Són les tècniques o tècnics que fan d’interlocutores entre l’empresariat i l’Administració Pública per aconseguir un equilibri dinàmic per al desenvolupament sostenible de la zona.
	Objectius generals

