
Pla d’acció 2016 

Fundació Barberà 
Promoció 



Context socioeconòmic 
Barberà del Vallès 

 2.444 persones aturades registrades, 303 menys que desembre de 2014 [-11,0% ] 

 

 Taxa d’atur per sota la comarcal (-0,3 p.p.) i per sobre la de Catalunya (+0,5 p.p.):  

 [15,5% a Barberà del Vallès i 15,0% a Catalunya amb la mateixa estimació a des. 2015] 

 

 1.256 persones aturades sense prestació o subsidi [-2,1% ]    
Disminueixen a un ritme molt menor que l’atur registrat total.  

 Cobertura neta de l’atur (aturats registrats que reben prestació): 48,6% [-4,6 p.p.] 

 

 18.243 afiliats localitzats (llocs de treball al municipi) [ +4,8% ] 

 13.840 afiliats barberencs (residents al municipi) [ +3,9% ] (set.14-set.15) 

 

 Des que l’ocupació tocà fons en 2013, dos anys seguits d’increments 

 

 
 

 



Orientació i Inserció sociolaboral  
i Dinamització Social 



 
Recepció inicial – EApE -   

 
 

EApE : Entrevista per Apuntar-se a l’Entitat 

 Entrevistes inicials, que s’ofereixen a nivell continu,  a les persones que acudeixen a l’entitat 
per primera vegada. S’hi apunten, via web,  a partir del botó “agafa tanda”, personalment  o 
per telèfon.  
 

 En l’entrevista s’expliquen els serveis i accions que ofereix Barberà Promoció,  i es recullen 
tant les dades curriculars, com la sol·licitud dels serveis i accions que vulgui participar la 
persona o que, en una primera orientació, es consensua que seria positiu que participés. 
 

 En aquesta primera entrevista,  també es treballa:  
 tramitació de contrasenya  per accedir a l’eina actualitzat de la web de l’entitat  
 sensibilització i informació sobre la importància de reorientar-se professionalment, si s’escau 
 motivació i informació per participar en el SFC - Servei de Feinateca a la Carta  i  ser acompanyat/da en 

el procés de cerca de feina i formació i, si s’escau,  citació al taller per iniciar-se  en el servei  
 derivació, de la persona,  a una entrevista d’orientació amb més profunditat en el cas que s’observi  

que presenta una demanda difosa o que també cal treballar la seva millora psicosociaI i derivar-la a 
altres servei locals. 

 

 

 
 
 

EAPE – Entrevista Apuntar-se a l’Entitat 



 
Recepció inicial – EOI -  

 
 

        EOI: Entrevistes d’Orientació Inicials 
 

 Entrevista individual inicial, que s’ofereixen setmanalment i s’adrecen a les persones que: 

 presenten demanda difosa al fer l’EApE  i es deriven a l’EOI 

 En el moment de citar-les a l’entrevista es detecta que presenten especials dificultats  

 són derivades d’àrees locals com Serveis Socials, Dona, Joventut , Instituts, etc, degut a 
que presenten especials dificultats 

 S’hi treballen els mateixos continguts explicats en l’EApE 

 Quan la persona es deriva des de Serveis Socials, en la derivació s’indica si la persona pot 
ser susceptible de participar a BI- Barberà Inserta i després de l’entrevista es fa la derivació 
a BI. 

 Pel tipus de col·lectiu que s’atén en aquestes entrevistes, posteriorment es vetlla per 
l'atenció interdepartamental: atenció de les persones en xarxa 

 En el cas d’haver estat derivada la persona d’un altre servei local, hi ha un retorn posterior 
de com ha anat l’entrevista i seguiment conjunt posterior, si s’escau  

 

  



SFC - Servei de Feinateca a la Carta -  
 

  

 

 

 
 

 



Accions del SFC - Servei de Feinateca a la Carta 

Sessió d’Iniciació  
Feinateca 

 Sessió d’Iniciació: explicació del servei  i motivació per participar a les accions que ofereix: 
es  potencia, a partir de tècniques gamificadores,  la reflexió  del perquè assistir al servei i la motivació d’apuntar-se a 

participar en les accions  
 lliurament del carnet Feinateca  (vàlid per 1 any )  
 citació per les accions que inclou el SFC, si s’escau 

 Accés lliure cada dia al matí i el dilluns tot el dia. S’hi pot accedir a partir del carnet de Feinateca 
 Accions Grupals: 

 T-rec – Tècniques de Recerca de feina  -  Tallers per aprendre les tècniques de recerca de feina i portar-les a la 
pràctica. S’hi diferencien 2 tallers: 
•  Taller T:  taller grupal que és imprescindible realitzar-lo per participar a les altres accions del SFC, excepte a l’accés 

lliure a la sala Feinteca.  
 Consisteix en una sessió de 3h, que es realitza setmanalment  i els continguts que s’hi treballen són:  lliurament de 

manual T-REC + fulletó per conèixer i utilitzar els recursos de la web de FBP per facilitar la cerca + lliurament d’altre 
material bàsic de la sala de Feinateca que serveix de suport en la cerca + guia de les pautes bàsiques per fer CV + 
reflexió de la importància de l’Entrevista de selecció (amb suport audiovisual per entrenar-se)  

• Taller C:  s’ofereix cada dia un o dos tallers grupals d’1 h per fer cerca activa, amb l’acompanyament de tutor/a. El 
nombre de tallers que s’ofereixen depèn del RRHH que es diposi  

 E-feina : tallers mensuals en temàtiques relacionades amb la cerca de feina on-line:   1-taller per aprendre a fer alta en 
borses de treball on-line (Feinactiva i Infojobs, etc.) / 2- taller de  metabuscadors d’ofertes de treball (indeed, etc.) / 3- 
taller de xarxes socials per establir contactes per la cerca (linkedin, etc) /  4- taller per la cerca  en les borses via mòbil 

 Tutories individuals per acompanyar la cerca de feina i formació. Es molt necessària 
l’atenció individual degut a la baixa formació i manca de recursos que presenten moltes 
persones ateses i necessiten un acompanyament acurat i un vincle que els hi possibiliti  
motivar-se i reforçar-les per anar tirant endavant  Degut a recursos  des de 1-9-15 no se’n 
poden oferir tot i que s’està treballant per tornar a oferir-les  



Atenció col·lectius amb especials dificultats 

 

S’adapten les accions d’orientació a les característiques i necessitats de cada col·lectiu  

 És dóna  informació dels recursos específics per facilitar la inserció laboral de cada col·lectiu 

 Es detecta molt necessari realitzar accions per a aturats de llarga durada majors de 45 anys: 

empoderament per activar-se - reorientació professional, alfabetització digital des del Punt 
Òmnia, i potenciació de la seva contractació 

 

 Elaboració i difusió d’eines internes a l’actualitza’t, protocols de: 
⁻com atendre específicament a cada col·lectiu  
⁻com derivar de la manera més òptima a accions específiques per persones amb dificultats 
com plans ocupació 
⁻potenciar l’atenció interdepartamental i en xarxa com a servei estructurat  sobretot amb 
Servei Socials, Barberà Inserta, i altres serveis locals que es valori  

 

Persones aturades de llarga durada  - Dones - Joves - Persones amb discapacitat - Persones 
nouvingudes - Altres persones en risc d’exclusió 
 



CTAT – Comissió de Transició Atur Treball  

creació de la  
CTAT  

Comissió de Transició Atur 
Treball  

formada pels professionals i 
ens del municipi que atenen a 
les persones que es troben en 

situació d’atur  
+ 

potenciar l’atenció en xarxa 
d’aquest col·lectiu  

amb estratègies 
d’empoderament  

efectives i adaptades a les 
seves necessitats 

CTAT 

Professionals de les àrees  de l’Ajuntament 
que atenen les persones: Serveis Socials, 
Promoció Econòmica, Dona, Joventut, 
Educació,....... 

Entitats del municipi – Parròquia – Voluntariat 
- ..... 

Teixit empressarial – Empreses amb 
responsabilitat Social – Cambra de comerç de 
Sabadell - .  ...... 

Entitats  presents en el muncipi que atenen a 
les persones segons perfil: persones amb 
discapacitació, persones nouvingudes, ....... 

Activar 
CES 

Consell 
Econòmic i 

Social 



Proposta per la composició CTAT  



Comissió Sociolaboral  

 
 

Primer 
pas per la 

CTAT 

formada per  

Serveis Socials  
i  

Serveis d’Ocupació  
(Fundació Barberà Promoció i Barberà Inserta) 

 
 

Primers encàrrecs:  
 Indicadors sociolaborals per la contractació municipal 

Tutor de transició atur treball per coordinar el treball en xarxa 
Valoració de la creació de grups de treball segons tema a 

treballar 



ACTIVA : Mesures  Actives d'Inserció  
per a persones  aturades de llarga durada 

1. Tutor Transició Atur Treball 

2. Participa en la Cerca 

3. Programa MARMI 

4. L’Hort de la Torre d’En Gorgs 

5. e -TAT “Les Plantes” 

en aquestes accions també es promou la  

Dinamització Social: 
 potencien la participació de les persones en accions que beneficien la comunitat :  punt fonamental per     
    empoderar a les persones,  activar-les en  la cerca i disminuir el risc d’exclusió social que  poden patir 
  potencien que emergeixin iniciatives de la ciutadania que poden transformar-se en projectes d’economia social 



1. ACTIVA: Tutor de Transció Atur Treball    
- acció potenciar i consolidar  -  

 Tutories adreçades a les persones aturades, prioritàriament a les 
persones aturades de llarga durada i/o les que presenten més dificultats 
i risc d’exclusió social 

 Les tutories ofereixen informació, orientació i acompanyament per 
facilitar l’entrada al món laboral i/o formatiu al llarg de tot l’itinerari a  
fer la persona 

 S’adaptarà l’atenció a les característiques i necessitats  de cada persona i 
el tutor vetllarà per l’atenció en xarxa amb els altres serveis locals que 
atenen les persones, prioritàriament Serveis Socials  

 Es realitzaran  tutories individuals i  grupals, potenciant l’empoderament 
de les persones per tal que surtin de la situació de desànim que es troben 
i s’activin en la cerca a partir de fer-los-hi reconèixer les seves 
competències i interessos i fent-les participar en les mesures actives 
d’inserció que es realitzen a l’entitat 

 Aquestes tutories vetllaran  per posar en contacte a la persona  amb tots 
els serveis i programes que es realitzen a Barberà Promoció i a la població 
de Barberà del Vallès en general o amb altres serveis de fora del municipi 
que es valori que necessita participar la persona    

 Es podrà utilitzar aquest servei en el moment que es desitgi, sol·licitant 
hora per una entrevista individual i entrant al SFC- Servei de Feinateca a 
la carta 

 
 

La primera tasca a realitzar pel tutor TAT serà 
l’impuls a les persones que participin  en plans 
d’ocupació: 
 en el seguiment in situ del treball que 

realitzen en  coordinació amb la persona de 
referència del servei local on realitzin la tasca, 
si es valora necessari  

 en l’orientació per la cerca des de l’inici del 
pla d’ocupació i de manera contínua: fent  
sessions cada mes tant grupals com 
individuals  



2. ACTIVA: Participa en la cerca   
- nova acció a potenciar en el SFC -  

 Objectiu:  potenciar que les persones s’ajudin en la cerca de feina on-line   
 les persones que saben informàtica ajuden a les que no en saben  

en l’alta en borses de treball on-line, xarxes socials i cerca d’ofertes on-line  
 Metodologia:  
Crear parelles de cerca (similar a les parelles lingüístiques) 
Potenciar la trobada setmanal d’aquestes parelles en l’espai de la sala Feinateca 
Oferir els recursos que calgui per fer una cerca efectiva 

 Per tirar endavant l’actuació cal trobar la forma viable i sota quina via de voluntariat es pot emmarcar 
l’actuació 

 En procés analitzar si es podrien oferir ser dinamitzadors/es de l’actuació  - com aprenentatge servei  - a: 
recent llicenciats que volen formar-se en temes ocupacionals 
persones aturades, que també estan en cerca de feina i tenen recursos personals per dinamitzar   

 Es valora que participar en aquesta actuació seria molt positiva per: 

les persones aturades que no saben informàtica tindran més recursos per ser  
 ajudades en la cerca on-line 
Les persones que saben informàtica es sentiran útils i això les “empodera”  
 i activa en la cerca 
Es preveu pal·liar el patiment d’estar a l’atur llarg temps al compartir experiències  
 amb altres persones que es troben en una situació similar 
S’ofereix la possibilitat a recent llicenciats d’agafar experiència en atendre persones 
Es promou la cohesió social i es disminueix el risc d’exclusió social 

 
 

  nova acció: “Participa en la cerca” 



3. ACTIVA: Programa MARMI  
(Mesura  Activa Inserció adreçada a persones perceptores de la RMI – Renda Mínima Inserció – ) 

 inici 1-12-15  final: 30-6-16 – 30 places  
Objectius: 
Acompanyar i facilitar la Inserció laboral i formativa 
Fer conèixer  de recursos del municipi i vinculació social 
Metodologia:   
Sessions grupals amb tècniques motivadores  i  participatives 
Tutories individuals, on el tutor de l’actuació acompanya a la persona  en la  
      cerca i camí a fer per aconseguir activar-se i aconseguir la inserció laboral 
Sortides i visites per conèixer els recursos del municipi que poden beneficiar 
  el nivell d’ocupabilitat de la persona, així com potenciar la  seva vinculació  
 social que vetlli per disminuir el risc d’exclusió social que pot patirdegut a la llarga situació d’atur que es troba 

des de fa temps 
Atenció en xarxa de les persones participants, molt especialment entre  els professionals que l’atenen des de  

Serveis  Socials  i  Barberà Promoció, amb la  coordinació del tutor de transició escola treball  
El tutor del programa MARMI atendrà a les persones tant a la seu de Barberà Promoció com de Serveis Socials 
Continguts: Context laboral - Mercat de treball i ocupacions – Motivació  i interessos -  Identificació de les competències de base i 
transversals - Canals de recerca -  de feina - Procés de selecció – Autocupació - Formació en competències transversals - Formació en 
noves tecnologies 
Visites que es r preveu realitzar, entre d’altres: A l'Escola d'Adults per veure quina formació ofereix i com accedir-hi - Al CNL 
per saber quins cursos i activitats ofereixen per aprendre el català - A conèixer el projecte 'Parelles lingüístiques en llengua castellana' 
que s'ofereix des de l'Ajuntament per les persones nouvingudes que no saben parlar l'idioma castellà - Al teatre per conèixer una de 
les ofertes culturals que s'ofereixen en el municipi, etc.  
També es preveu que les persones rebin recolzament davant  perfil formatiu i laboral de cada persona i interessos 
professionals, per  fer: Carnet de manipulador d’aliments - Carnet de carretoner - Taller de cuina per conèixer com poder menjar sa i 
barat  - I altres temes que puguin sorgir 
 
 



accions a potenciar en el Programa MARMI 2016 
 

Es dinamitzarà posar en 
marxa projectes 
d’aprenentatge servei 
(una proposta educativa 
que combina processos 
d’aprenentatge i 
empoderament, amb 
accions dirigides a la 
millora de la comunitat) 
 
Es treballarà entorn a: 
 projecte de fotografia 

social 
xarxa d’intercanvi de 

coneixements i 
habilitats  
cura d’un Hort a la 

Torre d’en Gorgs  
 

Grup del programa MARMI 2015.  Activitat del projecte integrat transició atur treball “ Les plantes per cuina i per curar” 



 
 
 

5. ACTIVA: l’Hort de la Torre d’En Gorgs 

S’inicia aquest any i hi 
participaran persones que 
realitzen diverses accions a 
Barberà Promoció , tant 
formatives com per la 
millora de l’ocupabilitat.  
Es valora que el fet que 
participin en una acció que 
crea un dels hort del 
municipi farà que 
s’empoderin i s’activin més 
en la formació i cerca de 
feina 
Es valora que és una de les 
actuacions del municipi 
que impulsarà la vida 
comunitària i el futur 
projecte de “ciutat 
comestible” 



5. ACTIVA: e-TAT “Les Plantes”  
 escola de Transció Atur Treball “Les Plantes” 

servei que es preveu iniiar aquest any per facilitar la Transició Atur Treball de les persones aturades del municipi  
prioritàriament les que necessiten una primera fase d'empoderament per activar-se en la cerca 

Es coordinarà a partir del treball del tutor de transició atur treball en coodinació amb els altres serveis 
locals que atenen a les persones i com a eina efectiva per activar en la cerca a les persones del municii 



 

Reconèixer, Avaluar i Acreditar les Competències Professionals  
adquirides mitjançant  l’experiència laboral o vies no formals de formació 

 
 

 
 S’informa a les persones usuàries dels serveis de Barberà Promoció: 
alumnat de cursos  de formació ocupacional que es realitzen a l’entitat vinculats a l’obtenció de certificats de 

professionalitat: s’informa sobre els passos a seguir per tramitar la titulació oficial 
persones que participen en accions per la millora de l’ocupabilitat:  s’informa de les convocatòria de l’Acredita`t i el 

SARE i del tipus d’experiència que es pot acreditar, passos a fer i titulació que es pot obtenir  
 Es difonen les convocatòries  de l’Acredita’t i SARE a la web de l’entitat quan surten publicades 
 i s’envia mailing a totes les personesm i exalumnat de cursos que ha sol·licitat informació  
 

 Es treballa per aprofundir i conèixer la sistemàtica dels centres que acrediten Competències 
 Competències Professionals i Certificat de Professionalitat, via SARE o Acredita’t 
 

 Som punt d’informació i orientació de l’ICQP- Institut Català de Qualificacions  
  Professionals, des de maig 2013: 
 s’informa i orienta en els processos existents per acreditar 
s’atén a persones de diversos municipis (som punt de referència en el territori immediat) 

 

 

 

Acredita’t  - surt convocatòria anual. L’objectiu és acreditar competències, parcial o totalment, del certificat professionalitat  

-  el procés d’acreditació es realitza tant a instituts com a altres entitats de formació no reglada com CIFO,  
    centres de formació ocupacional, centres privats,  etc  

SARE - Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’Experiència Professional - 
 - surt convocatòria anual. L’objectiu és acreditar mòduls d’un cicle formatiu, per després cursar-lo amb menys mòduls i     
    assolir la titulació de CFGM o CFGS més fàcilment per haver acredita’t experiència 

- es realitza als instituts de formació professional segons especialitat a acreditar (antic Qualifica’t) 



nova llei de Formació Professional a Catalunya 
 
 
 

Es preveu fer les 
gestions 
necessàries  per 
potenciar a 
Barberà del 
Vallès les 
millores que 
oferirà 
l’aplicació de la 
llei i relacionar-
les amb tots els 
serveis que 
actualment es 
realitzen i/o es 
poden 
potenciar en el 
municipi 



Transició Escola Treball 



 PFI (antic PQPI): 32 joves  [sense ESO, de 16 a 21 anys] 
 Curs 15-16 – PFI Auxiliar de vivers i jardins: 17 joves 
 Curs 16-17 – Previsió de sol·licitar PFI Auxiliar de vivers i jardins: 15 joves 
S’hi aprèn una ocupació i l’objectiu és inserció laboral i continuïtat al sistema educatiu per cursar CFGM o ESO. 

 Programa Integral 2016: 15 joves [amb ESO o sense ESO, de 16 a 29 anys] 
 L’objectiu és la maduració personal del jovent a partir de  treballar la inserció formativa, laboral i  vinculació 

social al municipi. S’hi pot aprendre una ocupació que a Barberà del Vallès és jardineria.  
 Joves per l’ocupació 2015-2017: 20 joves [amb ESO o sense ESO, de 18 a 25 anys]  
 S’hi aprèn una ocupació i l’objectiu és inserció  laboral i adquirir un millor nivell formatiu. 
 Fem ocupació per joves 2016: 20 joves  [amb ESO o CFGM o batxillerat, de 18 i 29 anys] 

contractació i formació adaptada a les necessitats del lloc de treball (atorgat al CCVOC 
  i són joves de 16 municipi de la comarca). 

 

Accions TET 

 Garantia Juvenil: 150 joves, aprox. 
 COB: 148 joves  
 Atenció per derivar a jovent a actuacions TET 
 Individual: 100 joves, aprox. 
 Grupal: 40 joves, aprox. 

Acte de cloenda de joves COB: 
realitzat el 20/03/15 

Accions que es sol·licita subvenció via Garantia Juvenil: 87 joves 

Serveis adreçats al jovent: 438 joves, aprox. 



 PFI Auxiliar de vivers i jardins  
Curs 15-16: s’inicia el 01/10/15 i finalitzarà el 28/06/16. Inicien la formació 17 joves (12 nois i 5 noies). 
  Cofinançat per la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu  i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.  
 I amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
Curs 16-17: es preveu sol·licitar-ho quan surti la convocatòria. Adreçat a 15 joves. 

– els PFI són els antics PQPI amb els mateixos objectius -  
Es potenciarà que l’alumnat s’empoderi a partir de fer accions relacionades amb la comunitat i/o entorn 
amb el mètode APS – Aprenentatge Servei, com ara: 
Guarniment dels balcons de l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel Nadal. 

Acció realitzada pel PFI Auxiliar de vivers i jardins 15-16 i 14-15. 
Projecte Integrat Transició Atur Treball – TAT. 

Acció realitzada pel PFI Auxiliar de vivers i jardins 14-15: HORT 
Altres serveis que puguin sorgir 

 
 

 
  

PFI - Programes de Formació i Inserció  
 Garantia Juvenil  

PFI Auxiliar de vivers i jardins 
iniciat el 01/10/15 

Un objectiu fonamental marcat per aquest curs és que l’alumnat  
pugui participar en la creació d’un hort a la Torre d’en Gorgs “L’Hort de 
la Torre d’en Gorgs”.  El PFI serà el grup formatiu que l’iniciarà 

http://www.bdv.cat/esbarbera/noticies/detall.php?apartat=&noticia=23090�
http://www.bdv.cat/esbarbera/noticies/detall.php?apartat=&noticia=23057�


 Diputació de Barcelona: 
o En el curs 2015-2016, hem continuat amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona. 
o En el curs 2016-2017 hi haurà continuïtat en aquesta col·laboració. 
o Aquesta col·laboració ens permet iniciar els PFI sense l’atorgament del 

Departament d’Ensenyament i, per tant, iniciar-los a l’octubre. 
 
 Valorem  la possibilitat, que en el cas que no hi hagi finançament o  que aquest 

finançament no sigui suficient per tota la demanda rebuda, oferir PFI propis que 
permetin l’autogestió econòmica de l’acció formativa i possible subvenció de la 
quota a les persones que més ho necessitin. 
 

 Departament d’Ensenyament: 
o El 2015 es sol·licita al Departament d’Ensenyament que Fundació Barberà 

Promoció pogués realitzar el PFI en la modalitat de PTT.  Però, fins ara, no s’ha 
acceptat la sol·licitud.  

 
 
 
 
 

PFI - Programes de Formació i Inserció  
    



Tutorització / Orientació 

Primera etapa  de gener a març 16 :  
captar 15 joves inscrits a GJde 16 a 
29 anys + el jovent rep tarja T-mes al 

llarg de tot el programa + realitzar 
accions per orientar itinerari a fer  

Acollida, tutorització, 
orientació i coneixement del 

mercat laboral  
(3 mesos – màxim 31.03.206) 

Sessions d’acollida 

Avaluació individualitzada de cada 
participant 

Sessions d’orientació 

Sessions d’informació i 
coneixement de l’entorn productiu 

Actuacions 

Execució del full de ruta  
(8 mesos) 

Accions de formació 
professionalitzadora de catàleg 

(entitat) 

Accions de suport pedagògic – 
educatiu (tutor) 

Accions de desenvolupament 
personal (tutor) 

Actuacions 

Inserció al món laboral o 
retorn al món educatiu. 

 (2 mesos) 

Acompanyar i recolzar a la 
persona jove un cop hagi assolit 
els objectius plantejats en el seu 

pla individual 

Facilitar el trànsit de la persona 
jove cap a una major autonomia i 
aportar suport en el manteniment 
de la nova etapa que el jove ha 

iniciat. 

Actuacions 

Orientació  Orientació  Formació Orientació 

Acompanyament Inserció 
Formació 

Programa Integral 
Garantia Juvenil 

Segona etapa  d’abril a novembre 16 :  
curs Activitats auxiliars en vivers, 

jardins i centres de jardineria – Certif 
Prof - +  suport formació bàsica + 

vinculació social del jovent al municipi 

Tercera etapa: novembre – desembre 16:  
acompanyar al jovent participant a 

aconseguir els objectius plantejats i a 
tenir èxit en  la inserció laboral i 

formativa  



 
 Data inici: Desembre’15 
 Data finalització: Març’17 
 Projecte amb una durada de 15 mesos 
 Nombre de joves: 20    
 Edat: entre 16 i 25 anys i fins a 30 en el cas 

de discapacitat de com a mínim el 33%. 
 Captació i selecció del jovent  
 Derivació a la formació professionalitzadora  
 Actuacions ocupacionals previstes: 

 
 

Joves per l’Ocupació  
Garantia Juvenil 

             Entitats col·laboradores: 

 

 

 

 Tutorització i acompanyament a la inserció 
 Formació professionalitzadora, en l’especialitat: 

 Operari Logística 
 Pràctiques formatives en empreses. 
 Retorn al sistema educatiu: matriculació Escola 

d’Adults o IOC. 
 Intermediació laboral i recerca de feina. 
 Prospecció i promoció d’empreses. 
 Conveni signats de cooperació amb diferents agents 

públics que treballen amb joves a Barberà del Vallès: 
 Comissió Transició Escola Treball – CTET. 
 Centre de Formació Adults Barberà. 
 Institut  Can Planas. 
 Serveis Educatiu de Zona del Vallès Occidental VII. 



Fem Ocupació per a Joves 
Garantia Juvenil 

 Contractació i formació adaptada a les 
necessitats del lloc de treball. 

 Objectiu: contractació laboral del 
jove,condicionada a les necessitats reals de 
l’empresa i dels llocs de treball que 
necessita cobrir 

 Actuacions:  

 Prospecció i d’assessorament a les 
empreses.  

 Orientació i acompanyament en el procés 
de contractació i formació.  

 Formació vinculada al contracte de 
treball.  

 Experiència professional mitjançant 
contracte laboral amb tutor/a d’empresa. 

 

 Projecte d’àmbit comarcal per a 20 joves 

 Destinataris:  Joves de 18 a 29 anys en 
situació d’atur que disposen del títol ESO, 
Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà. 

 Durada: 15 mesos 

 



Garantia Juvenil 
Implementació de la Garantia Juvenil: 2014 - 2020 

Objectius:  

 reduir l’atur juvenil i fer més efectiu 
l’accés dels joves al mercat de treball 

 garantir que tots els joves de més de 16 
a 29 anys que no treballen, ni estudien, 
ni segueixen una formació rebin una 
oferta de treball, pràctiques o formació 
després d‘haver acabat l’educació 
formal o quedar en situació de 
desocupació 

Cal impulsar la inscripció al 
fitxer de garantia juvenil al 

jovent del municipi de 
manera coordinada amb els 

agents locals 

 
 

Iniciativa 
europea 

 
 
 
 
 
 

necessitat  de disposar 
de d’1 IMPULSOR/a GJ : 
gestions  conjuntes amb 

Badia del Vallès per a 
que el SOC concedeixi 1 

IMPULSOR ALS 2 
MUNICIPIS  



Garantia Juvenil - IMPULS a BdV 

Els recursos 
existents no són 

suficient 

Necessitats detectades Recursos existents 

Impulsora CCVOC  
(compartit amb 17 municipis del V. Occ.) 

Reforç municipal per informació i inscripció des 
de FBP en coordinació amb OT i Joventut 

(sense finançament) 

Dedicació horària a BdV: 
1 matí cada 15 dies (des de setembre’15 fins 

gener ‘16) 

Cal impulsor/a conjunt per  
Barberà del i Badia del Vallès: 

 s’inicien gestions conjuntes amb SOC 

Aquesta dedicació horària és totalment 
insuficient per:  la demanda rebuda + jovent que 

cal detectar – sobretot 25-29  

Cal treballar 
per arribar a 
joves a partir 

de 25 anys 



Garantia Juvenil a Barberà del Vallès 

Circuit Garantia Juvenil a Barberà del Vallès actual: 

Punts informació a BdV: 
OT Bdv, Regidoria Joventut i Fundació Barberà Promoció 

Detecció de casos i/o atenció de la 1ª 
demanda des de cada punt d’informació  

Derivació a FBP  Informació GJ Inscripció GJ 

Seguiment i derivació del 
jovent, a programes GJ de 

FBP com programes GJ 
d’altres entitat 

Xerrada informativa Garantia Juvenil: 
realitzada el 09/10/15 



       Cartera de Serveis Garantia Juvenil a Catalunya - SOC -    

Segons el tipus de servei, BARBERÀ PROMOCIÓ pot oferir-lo i ja ha rebut 
finançament  - es marca en el catàleg: 
AL LLARG DEL 2016 CAL:  
1. ESTABLIR ELS MECANISMES PER DERIVAR AL JOVENT A L’ENTITAT MÉS 

ADEQUADA SEGONS CADA TIPUS DE SERVEI QUE DEMANDI: coneixement del 
funcionament adequat del servei, derivació i seguiment 

2. AMPLIAR ELS SERVEIS DE GJ a oferir des de l’entitat o altres ens locals  

 Suport en l’orientació laboral i la recerca de feina 

 Reforç de la formació i experiència professional 

 Suport  per posar en marxa una idea de negoci 

 Mesures d’estímul a la contractació 

 



Tast d’oficis: COB  

 Activitats físiques i esportives. 
 Agrària. 
 Informàtica 
 Logística. 

 Restauració. 
 Sanitat i serveis de socioculturals i a la comunitat. 
 Serveis de protecció i seguretat. 
 Transport i manteniment de vehicles. 

  
 
                  

 Al 2016 es realitzarà el COB – Orienta que té l’objectiu d’ajudar al jovent 
a decidir quina formació i/o professió vol fer després de l’ESO. 

 
 
 Es realitzarà 1 COB – Orienta pels dos instituts el 16, 17 i 18 de març 

2016: 
o  Institut Can Planas, 112 alumnes de 3er d’ESO (tot l’alumnat de 3er).  
o Institut La Romànica, 36 alumnes de 3er d’ESO (grups de reforç de 

3er). 
 
 

 Els sectors ocupacionals o famílies professionals que s’oferiran són: 
 

 



 Es preveuen potenciar:  

1. Detecció de necessitats per facilitar la TET del jovent del municipi. 
2. Difusió de les accions que es fan al municipi pel jovent en TET,  tant a  les famílies com al propi jovent.   
3. Captació de jovent que no arriba als serveis. 
4. Atenció interdepartamental i local coordinada del jovent. 
5. Potenciar l’esperit emprenedor a partir d’oferir el servei d’autoocupació com activitat extraescolar al jovent 

interessat, a partir de fer conèixer el servei en l’acció COB. 
6. Coordinació per la detecció i derivació del jovent del municipi a les accions de la cartera de serveis de la 

Garantia Juvenil, que es realitzen a Barberà del Vallès o altres municipis. 
 
 

CTET - Comissió de Transició Escola Treball  -  

 

1ª reunió CTET curs 15-16: 
realitzada  el 23/10/15 

 Línies d’actuació:  Aniran en funció de les necessitats del jovent del municipi.  Alguna de les línies d’actuació 
treballades per la CTET han estat les següents: 

 Tutories de transició escola treball,  Coneixement d'Ocupacions,  Prospecció de la Transició Escola Treball, 
Coordinació per a la Formació Bàsica, Necessitats expressades pel jovent,  Suport a mares i pares, 
Sensibilització de l’esperit emprenedor i Difusió d'Estudis Post obligatoris 



 Potenciar la Garantia Juvenil i, en concret: 
• Aconseguir impulsor /a compartit entre Badia del Vallès i Barberà del Vallès : potenciar la marca  
 conjunta creada a Barberà del Vallès com a marca de les accions TET dels dos municipis  
• Localitzar oferta formativa i ocupacional de garantia juvenil pel jovent del municipi, tant de la comarca del 

Vallès Occidental, com de l’Àrea Metropolitana en general  i derivar-los-hi, així com fer-ne seguiment 
 

 Realitzar més actuacions als Instituts / Entitats juvenils de Barberà del Vallès : 
• Càpsules de Sensibilització empresarial. 
• Continuïtat al COB – Orienta, a partir de fer càpsules d’orientació formativa – laboral. 
• Accions coordinades amb joventut: vinculació social 

 

 Investigar i potenciar les possibilitats de realitzar FP Dual pel jovent del municipi 
 

 Treballar per facilitar els Intercanvis internacionals jovent del municipi, en coordinació amb Joventut 
 

 Potenciar més accions d’Aprenentatge Servei – APS on hi pariticipi el jovent  
 

 Difondre els recursos de la web de Barberà Promoció , tant els específics  
 adreçats al jovent, com els que faciliten la cerca de feina  i formació a partir de: 
crear un botó amb una imatge “engrescadora”  a clicar-lo pel jovent i famílies del jovent 
coordinar penjar el botó a les web dels INS,  el facebook de Joventut, web de CEIP, i qui  ho sol·liciti 

 

 Potenciar la vinculació social del jovent del municipi en coordinació amb Joventut 
 

 Acostar el recursos del Servei de Feinteca a la carta, per a la cerca de feina i formació,  als espais de Joventut 
 

 Potenciar la participació del jovent del municipi al Projecte Vida professional de Barcelona Activa, per pertànyer a 
l’Àrea Metropolitana 

Línies de treball  
a potenciar versus la TET  

 



formació per a l’ocupació 
i la millora professional 



Formació ocupacional - aturats 
 Ampliació d’especialitats formatives (adaptació a necessitats de conjuntura econòmica i 

nous requeriments formatius): 

 Administració i gestió: 15 noves especialitats formatives 
 Logística comercial i gestió del transport:  Organització del transport i la distribució, 

Organització i gestió de magatzems 
 Noves adreces i especiaitats en procés d’homologació amb el  SOC: 

- SABEMSA: magatzem de pràctiques: curs Activitats auxiliars de magatzem 
- Institut La Romànica: laboratori: ampliació especialitats: Operacions auxiliars i de 

magatzem en indústries i laboratoris químics, Organització i control dels processos de 
química transformadora 

- Especialitats Activitats culturals i recreatives: Dinamització d’activitats de temps lliure 
educatiu infantil i juvenil, Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu 
infantil i juvenil 
 

 
 

 

Laboratori de química-Institut La Romànica i nou Taller 5-Torre d’en Gorgs 



Formació ocupacional - aturats 
 Accions formatives aprovades 2015-2016: 

 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (C.P.) 
 Activitats de gestió administrativa (C.P.) 
 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (C.P.) 
 Anglès financer  
 

 Altres accions formatives (en procés): 

- Operacions bàsiques en planta química (projecte Diputació BCN Ocupació a la Indústria Local-
sector Químic, farmacèutic, del plàstic i afins-ajuntaments Terrassa-Rubí-Barberà) 

- Anglès: atenció al públic  (Acord Marc de serveis FPO-hostaleria i turisme) 

- Horticultura  bàsica (Projecte singular Diputació de Barcelona- L’hort de la Torre d’en Gorgs) 

- Dinamització d’activitats de temps lliure –vetllador/a  
 (projecte Pla Ocup. Serveis educatius no formals) 

- Anglès A2-Alemany A1 (Garantia Juvenil-convocatòria Idiomes i TIC)  

- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
 (convocatòria  Forma i Insereix-Grupo Sifu) 

 

 

 
 

 

Cursos àmbit administratiu i jardineria 



Formació en creixement personal 
 Perquè la formació ha de servir també per a la  millora integral de la persona  

 (especialment en la vessant emocional) 

 Metodologia Coaching: a partir dels objectius i plans d’acció  que es proposa la persona  

 Formació aturats: 

 Visualització de l’objectiu professional 
 Autoanàlisi de fortaleses i debilitats (DAFO personal) 
 Exercicis pràctics  de reforç de l’ autoestima 
 Desenvolupament del lideratge personal 
 Tutories individuals (creences, regulació emocional) 
 Mindfulness  

 Tallers de coaching grupal 

 

 

Clausura cursos Neteja i Anglès: atenció al públic 



Formació a mida – aturats  
Formació a mida de les necessitats de les empreses - entitats 

⁻ Ajuts per tal que les empreses puguin formar els seus futurs treballadors  
⁻ Cursos  dissenyats a mida de les necessitats de l’empresa 
⁻ Núm. mínim persones a contractar per l’empresa un cop finalitzat el curs: 50%  
⁻ Cofinançament  del 60% del cost de la formació (Diputació de Barcelona) 
⁻ Formació 2016 (previsió): 
        - Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (Grupo SIFU) 
 - Consergeria - auxiliar de control d’accessos (Grupo SIFU) 
        - Tècnic especialista en metrologia industrial 3D (KAEL TME SL) 

 
 

Cursos: Tècnic en metrologia (KAEL) i Neteja de superfícies (SIFU) 



Cursos propis 
 Per a alumnes ocupats: bonificables (crèdits de la 

Fundación Tripartita) 

 Preus assequibles amb descomptes per a persones 
aturades 

 Informació actualitzada a la pàgina web 

 Oferta formativa Anglès diversificada per nivells i amb 
possibilitats d’acreditació oficial del nivell ” 

Anglès-nivell 1 Operador de Carretons elevadors 



Cursos propis 
Oferta formativa Cursos propis 2015-2016 

 Catàleg d’especialitats: 

 Coaching-intel.ligència emocional 

 Sanitat 

 Idiomes 

 Carnets professionalitzadors 

 Administratius 

 Cura del cos i desenvolupament personal 

 Jardineria i Horticultura 

 
 Especialització en:  

Anglès, carretons i plataformes elevadores i gestió 
empresarial 

 
 

 

  Curs Manipulació d’aliments 



Cursos a mida empreses-entitats 
 Potenciar la formació a mida i la gestió de la formació bonificada com a font d’ingressos per 

Barberà Promoció  

 Novetat: formació a mida d’ajuntaments (Treball i Formació, 6+6, Ocupació a la Indústria Local) 

 Adaptació a la Nova Normativa (RDL 04/2015 Formación Para el Empleo): 

⁻ Acord amb entitats municipals (SABEMSA, AISA, Barberà Inserta)  per a la realització 
d’accions formatives anuals conjuntes 

⁻ Gestió directa a l’aplicatiu de la Fundación Tripartita (responsable de formació de 
l’entitat) 

⁻ Servei integral: impartició a mida + gestió de la bonificació 

 

” 

PRRLL i Primers auxilis –empreses 6+6 Bàsic jardineria-Aj. Terrassa 



Cursos a mida empreses-entitats 
Catàleg formació a mida 2016: 

• Cursos que responguin a necessitats formatives 
específiques de l'empresa (fins i tot la ubicació 
del curs: in company, a les nostres instal·lacions) 

• Formació bonificada Fundación Tripartita 

• Campanya Formació Anglès a empreses 

 

Curs  Visual Basic-Circuitos Impresos 



punt òmnia 



Taller Alfabetització digital-2 

Adaptació del servei 

 Tipologia de cursos gratuïts oferts: 

 Alfabetització digital: per persones que inicien formació  

 Oferta formativa amb cost, com a ampliació dels 
coneixements bàsics (Ofimàtica Bàsica, Excel 
Avançat, Access, ...) 

 Col·laboració amb Gent Gran en els cursos 
d’Informàtica Bàsica. 

 Ampliació dels recursos d’autoformació al Punt 
Òmnia i a la web: www.esbarbera.cat 

 Cobertura de l’horari del punt amb tècnics que ja 
estan duent a terme altres accions (Responsable 
àrea d’informàtica) 

http://www.esbarbera.cat/�


Taller d’Ofimàtica Bàsica 

Adaptació del servei 

 ACTIC. Setmanalment oferim la possibilitat 
d’acreditar les competències digitals en un certificat, 
mitjançant l’examen ACTIC (Acreditació Competències 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació). 

 Acollir voluntaris al Taller d’Alfabetització digital adreçat a la gent gran 

 Donar suport informàtic a les accions formatives de l’entitat. 

 Treballar conjuntament amb els tècnics d’intermediació de la FBP perquè el punt Òmnia 
adquireixi rellevància en el procés d’inserció laboral dels usuaris de l’entitat (derivació directa 
als tallers d’alfabetització digital i tallers e-feina) 



promoció de l’ocupació 



Intermediació laboral 

 Gestió de la Borsa de treball de l’Actualitza’t:  

• Obrir ofertes de treball i contactar amb les empreses per confirmar dades. 

• Revisar dades de currículums de les persones que s’envien a les ofertes. Acompanyament individual. 

• Seguiment amb l’empresa dels candidats que s’han enviat a l’oferta. 

• Difusió d'ofertes . Mantenir col·laboració amb Ràdio Barberà. 

 Gestió de la Borsa de treball de la Xarxa Xaloc. Oferir la borsa a les empreses com a valor afegit a la gestió 
de la seva oferta i només per a ofertes de difícil cobertura. 

 Col·laboració de Fundació Tallers Catalunya per a la intermediació laboral de persones amb discapacitat. 

 Gestió de la Borsa de treball de l’Actualitza’t  com a Agència de col·locació amb número de identificació 
0900000177: 

• Informar mensualment de d'intermediació feta sota els paràmetres que indica el SEPE (Servicio Empleo 
Público Estatal) envers els nivells d’inserció laboral de les ofertes gestionades. 

• Tot el personal de FBP que  fa intermediació amb usuaris ha de comprovar que sobretot les dades 
d’experiència laboral estiguin correctament informades. 

Objectius: gestionar l’oferta, de les empreses que contacten amb la nostra borsa de treball,  per 
a les persones en recerca activa de feina 



Intermediació laboral 
Accions intermediació laboral per a la inserció de persones aturades 2015  

Agència col·locació – Generalitat de Catalunya. 

 Programa subvencionat per la Generalitat de Catalunya per a les entitats que som agència de 
col·locació . Les entrevistes inicials estan subvencionades segons el col·lectiu al que pertany 
cada persona  i es paguen independentment del nivell d’inserció. 

 Termini d’execució:  13 mesos de gener de 2016 a 31 de gener de 2017. 

 L’entrevista inicial s’haurà de realitzar en el termini de 30 dies naturals des de la derivació de 
l’OTG a l’agència dels beneficiaris. 

 Dirigit a 255 persones aturades majors de 45 anys, inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades a les Oficines de Treball, totes les persones són derivades per les Oficines de Treball    

 Per a les accions d’intermediació es contempla un període màxim de  8 mesos, del 01 de juny 
de 2016  31 de gener de 2017 per a comptabilitzar els contractes de treball. 

 



Intermediació laboral 
Accions intermediació laboral per a la inserció de persones aturades 2015  

Agència col·locació – Generalitat de Catalunya. 

 Accions a fer segons indica l’ordre : 

 Entrevista inicial: recepció inicial i anàlisi de l’ocupabilitat de la persona i pacte de les 
accions a fer.  

 Accions d’intermediació laboral: 

• Prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes 

• Valoració dels perfils professionals 

• Seguiment de les candidatures 

• Preparació de les entrevistes laborals 

Acompanyament 
individual a la oferta de 
treball 

 



  

Intermediació laboral 

 Aplicatiu Xaloc [Diputació de Barcelona]: integra el tractament de la demanda i de l'oferta laboral en una 
única eina telemàtica, d’uns 30 municipis de Barcelona província.  
 

 L’ús de l’eina Xaloc permet accedir al Fons de Prestació XALOC de la Diputació de Barcelona. 
 

 Des de la Xaloc les persones poden optar a les ofertes de treball de Barberà Promoció i també a les de les 
ofertes de treball dels  altres municipis que les vulguin publicar a la Xarxa  Xaloc . 
 

 Es va consensuar, a nivell de borsa de treball que s’oferiria a les empreses com un valor afegit a l’Actualitza’t i 
nomes per aquelles ofertes amb un perfil que no es trobes a la nostra base de dades. 
 

 
 

 
 

PENDENT veure resultats de la gestió feta  de desembre de 2014 a gener 2016 envers a subvenció que se’ns 
pugui assignar . 
PENDENT decidir si es fa o no el traspàs de dades i valorar si substitueix a l’Actualitza’t en els circuits de gestió 
de l’entitat.  

 

 

Borsa de Treball Xarxa Xaloc – Diputació de Barcelona 



Prospeccions  i visites a empreses 
Objectiu prioritari : Detectar necessitat de les empreses i motivar-les per que  col·laborin amb 
els nostres serveis i programes a nivell de: patrocini, apadrinament, aportació, cessió, donació, 
contractació, etc.  

 Captar oferta de treball per a col·lectius específics: joves garantia juvenil, majors de 45 anys i 
perceptors de RMI, envers a convocatòries obertes de contractacions bonificades per aquests 
col·lectius. 

  Assessorar a les empreses envers les tipologies de contractació més avantatjoses 

 Captació d’oferta de les empreses que fa temps que no  utilitzen la nostra borsa de treball i les 
que publiquen les seves necessitats de personal en altres webs, convidant-los a utilitzar els 
nostres serveis.  

  Priorització de la inserció laboral dels usuaris que han participat en 
els programes que han finalitzat 2015, per tant contactar amb 
empreses dels sectors ocupacionals en els que s’han format els 
alumnes, com són:  

  Jardineria 
  Aux. Neteja 
  Auxiliar manteniment 
  Operari logística 
  Operaris injecció de plàstic i altres 



Prospeccions i visites a empreses 
Garantia Juvenil_Convocatòries obertes de contractacions bonificades/subvencionades 

 CONTRACTE INDEFINIT BONIFICAT “SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL” 

Es fomenta la contractació indefinida, inclosa la modalitat de contracte fix-discontinu, bonificant aquelles 
contractacions que es concertin amb joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). 

BONIFICACIONS 
Per a contractacions concertades entre el 5 de juliol de 2014 i el 30 de juny de 2016. 
 

REQUISITS DELS TREBALLADORS 
 

Ser: 
- major de 25 anys i menor de 30, o 
- major de 16 anys i menor de 30 si es té un grau 
de discapacitat del 33% o més, i 
- beneficiari del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil 
- no haver treballat en els 30 dies naturals 
anteriors a la concertació del contracte. 



Prospeccions i visites a empreses 
Grans Actius_ Convocatòries obertes de contractacions bonificades/subvencionades 

 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes formalitzats a persones: 
- Majors de 45 anys. 
- Amb o sense Certificat de discapacitat (igual o superior al 33%). 
- En situació d’atur durant -com a mínim- 6 mesos de manera ininterrompuda. 
- Inscrites com a Demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la 
data immediatament anterior a la data de signatura del contracte. 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES SUBVENCIONATS 

Es podran presentar les sol·licituds des del 01/01/2016 fins al 30/11/2016 

Contractes formalitzats entre el 01/12/2015 i el 30/11/2016. Hauran de ser de 6 o de 12 mesos. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 



Prospeccions i visites a empreses 
Perceptors RMI_Convocatòries obertes de contractacions bonificades/subvencionades 

  Concessió de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a 
l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres 
col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació. 

Se subvenciona la contractació laboral de persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), així com 
d'altres col·lectius en risc d'exclusió procedents d'una empresa d'inserció. 

El període mínim de la contractació ha de ser de 3 mesos. 

Seran subvencionables per un període mínim de contractació de 3 mesos i màxim d'1 any dins de l'exercici 
pressupostari. S'acceptaran contractes laborals formalitzats des de l'1 de gener de 2016. 

La quantia màxima, amb caràcter general, és del 75% de l’import mensual vigent de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) corresponent a una persona i sobre 14 pagaments, i no podrà superar el 60% de 
la base de cotització mensual a la Seguretat Social per la contractació de la persona treballadora. 

Aquesta convocatòria s’obrirà properament. 

Determinació de l’import de la subvenció 



  

Prospeccions i visites a empreses 

Seguiment de  les empreses i detecció necessitats formatives 

 Recollir les necessitats formatives i captar l’oferta formativa a mida per gestionar-la des 
de FBP en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona de “Formació a mida”. 

 Captar necessitats formatives de les empreses per a la gestió a mida de cursos propis. 

 Coordinació amb AISA i Regidoria de Comerç per visitar empreses utilitzant la mateixa 
base de dades i protocols de l’Ajuntament 

• Seguiment empreses constituïdes en el marc de l’àrea d’assessorament empresarial. 

•  Oferir a les empreses les especialitats formatives que tenim amb espais homologats per 
la Generalitat de Catalunya com a Certificats de professionalitat, per a optar a la 
convocatòria del “Forma i Insereix”. 

 

 
• Actuacions per aquest any: Clúster packaging, clúster 

salut, emmagatzematge, químic, farmacèutic i altres 
que es considerin d’interès 



Prospeccions i visites a empreses 

 “Benvingut empresari/a” fer un protocol des de la Regidoria i Barberà Promoció per tal de 
visitar les empreses que s’instal·len al municipi. 

 Planificar amb AISA , COMERÇ I  FBP objectius consensuats per actualitzar el màxim nombre 
d’empreses  instal·lades a Barberà del Vallès i incorporar noves empreses a l’Actualitza’t. 

 Detecció necessitats de les empreses visitades, per a visualitzar possibles coincidències i 
assessorar cap a projectes i/o convocatòries vigents. 

•  S’ha iniciat un dispositiu d’apropament al teixit empresarial mitjançant el lliurament per e-mail 
d’una carta i formulari que arribarà a totes les empreses de Barberà del Vallès. 

 

 

 

 Participació en el Getting Contact que s’organitza a Barberà 
del Vallès per donar-nos a conèixer i captar nous possibles 
projectes a engegar en funció de necessitats detectades. 

Visitar les empreses que s’instal·len al municipi de Barberà del Vallès 
  

 



 Elaborar un document informatiu del nostre calendari de pràctiques amb especialitats 
formatives per fer arribar a les empreses, via e-mail i valorar de penjar a l’actualitza’t.  

 Recerca d’empreses per a la implementació de pràctiques de aprox. 112 beneficiaris: 

• FOAP :                                                                                                        
• Operacions auxiliars de serveis administratius i generals....................... 15 
• Activitats de gestió administrativa..........................................................  15  
• Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria ……….……..   15 
• Anglès financer .......................................................................................  15 

 

 

Formació  i  empresa 

Pràctiques en empreses 

• PFI – Auxiliar de vivers i jardins ................. 17 
 

• JOVES X OCUPACIÓ – Operari logística ..... 20 
 

• PROGRAMES INTEGRALS_Jardineria ........ 15 
 
 
 

 
 
 

Objectiu prioritari : oferir a les empreses  convenis de pràctiques per acollir les persones formades a 
FBP i/o contractes subvencionats en el marc dels programes. 



Diputació de Barcelona. “Promoure d’Ocupació a la industria local” 
 Diputació de Barcelona. “Promoure d’Ocupació a la industria local”,  participem en dos 

projectes, que s’executen del 01/01/2015 al 30/08/2016 : 

  amb els Ajuntaments de Sabadell i Castellar del Vallès,  dinamitzant actuacions en el sector metall. 

 amb Terrassa i Rubí , dinamitzant actuacions en el sector químic, farmacèutic del plàstic i afins.  

 En aquests projectes oferim: 

 Ofertes de treball 

 Pràctiques en empreses. 

 Formació especialitzada a demanda de les empreses 

 Orientació laboral i acompanyament a la recerca de feina  

 Contacte amb empreses del sector  

 

 

 

 

Formació  i  empresa 

Reunió informativa oferta Magneti Marelli.  

Operari  de línies d'inserció automàtica SMT 

 Conveni amb Magneti Marelli per formar i 
contractar a  60 persones: 
200 hores de formació repartides en 25 hores a la setmana a les 
instal·lacions de l’empresa.   

 Amb data inici 15/03/2016  

 

QUE OFEREIXEN:  

Al finalitzar títol acreditatiu de la formació. 

  Compromís de contractació, entre el maig i juny del 2016, de les 
persones formades amb avaluació positiva.  

 Diferents opcions de torns de feina incloent dissabtes i diumenges.  
 



Formació  i  Treball 

 Mesa de contractació 

 En el marc del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
l’equip de govern es compromet en el  Bloc 1 a Prendre mesures d’emergència per assegurar 
els drets socials bàsics  i el Bloc 2 a Activar l’economia local i lluitar contra l’atur. 

  Una de les eines per portar a terme aquests compromisos es la constitució de la Mesa de 
Contractació per a programa de plans d’ocupació. 

 L’objecte es consensuar el procés de selecció i criteris aplicables a la contractació de 
treballadors/res amb diferents perfils professional, per donar suport a diferents àmbits de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i les seves empreses, en el marc de programes de Plans 
d’Ocupació subvencionats per diferents administracions com son la Generalitat de Catalunya, 
l’Àrea metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o amb pressupost propi de 
l’Ajuntament de Barberà el Vallès, on l’encàrrec de la seva contractació es faci a la Fundació 
Barberà Promoció. 
 

 

 

Objectiu prioritari : contractació de treballadors/res amb diferents perfils professional, per donar 
suport a diferents àmbits de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i les seves empreses. 



Formació  i  Treball 

Plans d’ocupació Generalitat de Catalunya- SOC 

Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o 
el subsidi per desocupació.  Contractacions de 6 mesos . Període de contractació: 16/11/2015 a 
15/05/2016 

 La formació professionalitzadora que rebran serà de 90 hores amb continguts del mòdul d’ “Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones 
verdes”  del 13/01/2016 al 29/01/2016, segons certificat de professionalitat.  

• Conservació de l'entorn del riu ripoll 2 peons   

• Manteniment de parcs i places 4 peons  

• Adequació de voreres 4 peons 

 

 Programa Treball i Formació adreçat adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la 
renda mínima d'inserció.  Contractacions de 6 mesos . Període de contractació: 30/12/2015 a 
29/06/2016 

 Les accions formatives s’impartiran  a lo llarg del projecte i tenen com a objecte la millora de l’ocupabilitat.                                                                                                      
Son dos mòduls de entre 30 hores a realitzar a lo llarg del contracte de manera transversal 

• Adequació de voreres 3 peons 

• Treballs de jardineria 2 peons 

• Servei de neteja d'equipaments municipals 2 peons 

 

Per aquest projecte tindrem el suport del tècnic del programa MARMI que en farà el seguiment. 

 



Formació  i  Treball 
Pla d’Ocupació subvencionat per altres administracions 

 Plans d’ocupació. Àrea Metropolitana (ampliació de termini segona convocatòria) 
Contractacions de 6 mesos . Període de contractació: 01/03/2016 a 31/08/2016. 

 “Impuls a projectes municipals” donarà ocupació a 7 persones . 

 Suport administratiu a projectes d’atenció a col·lectius d’exclusió social / residencial. – 2 persones  auxiliars administratives 

 Suport a  projectes d’obra i zones verdes.- 2 oficials de jardineria i paleteria 

 Suport a projectes TAT ( Transició Atur Treball).- 1 persona  tècnica de suport 

 Suport als  Serveis Jurídics, Contractació i Activitats. – 1 persona aux. administrativa i  una persona titulada en dret. 

 Programa complementari de foment de l’ocupació local. 
Diputació de Barcelona.  
  Fomentar l’ocupació local a través de la concessió de suports econòmics 

  adreçats al finançament dels plans locals d’ocupació. 

 Prevista partida pressupostària per part de la Diputació de 30 milions € 

 Pendent definir lìnies d’actuació   

 Inici previst primer trimestre 2016 



Formació  i  Treball 

 

 Pla d’Ocupació Auxiliars d’Activitats de Serveis Educatius- Vetlladores 

 El projecte ofereix: 
 Formació de Monitor del lliure infantil i juvenil 150 hores teòriques i 160 hores pràctiques.  

 Curs bàsic d’Auxiliar d’Educació Especial de 40 hores. 

 Contracte laboral a jornada a temps parcial, de durada de curs escolar 15 setembre 2016- 15 juny 2017. 

 Les tasques es realitzaran amb nens i nenes amb necessitats educatives especials, donant suport : 

 A les educadores de les Escoles Bressol municipal (n’hi ha 6) 

 Al servei per adolescents "El Forat“ 

 Al Servei del Centre Obert. 

 Al Serveis  dels cursos de natació. 

 En les activitats per infants del Barbamec i cicle de Nadal.  

 En les activitats infantils de la Biblioteca Pública.  

 Als monitors monitores de menjador.  

 As monitors monitores dels Casals d'Estiu. 

  A les activitats d'acollida als centres educatius. 

   A les activitats de l’Escola de musica 

 

 

 

 

Pla d’Ocupació amb pressupost municipal per atendre nens i nenes amb necessitats educatives 
especials entre 0-11 anys 



creació d’empreses 



 Assessorament personalitzat i individualitzat 

 Promoure l’autocupació com a possible sortida laboral mitjançant  la celebració de 
Jornades , Actes i Tallers de Generació d’Idees, d’oportunitats i nous models de 
negoci, adreçades al públic general i estudiants. 

 Celebració 11è Concurs d’Iniciatives Empresarials 

 

 

 

 

 

 

Foment de l’autocupació 

Assessorament  
personalitzat 

Concurs d’iniciatives 
 empresarials 



 Promocionar i Enfortir el punt PAE (Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor) que permet la creació d’empreses telemàticament 
(online) 

 Ús de l’eina virtual que informa a empreses i emprenedors de 
tots els tràmits necessaris per realitzar una activitat econòmica 
(Portal Empresa) impulsat per la Generalitat, Diputació i AOC.  
Formaria part de la futura Finestreta Única. 

 Presentar el programa Emprendre en 3 als tècnics que intervenen 
en el procés de creació d’empreses. Aquesta iniciativa 
promoguda pel govern d’Espanya permet a l’emprenedoria crear 
empreses i realitzar tràmits addicionals amb les Entitats Locals, 
presentant declaracions responsables en aquells municipis 
adherits al projecte.  

 Col·laborar amb els tècnics municipals responsables de la 
Modernització de l’Administració Pública que inclou la “Creació 
de la Finestra Única Empresarial” 

 

 

 

 

Foment de l’autocupació 

Punt d’Atenció  
a l’Emprenedor 

 

 

 

 

http://portal.circe.es/es-ES/EmprendeEn3/Paginas/Emprendeen3.aspx�


 

 

 

 

 

 

 

Foment de l’autocupació 

 Col·laboració amb Comerç en l’elaboració, edició i difusió de 
continguts d’actualitat d’un Newsletter adreçat a l’emprenedoria i 
de caràcter trimestral. 

 Col·laboració en fòrums, jornades, i actes amb altres departaments 
de Promoció Econòmica, com ara continuar en la línea de 
dinamització comercial de Barberà amb accions per atraure 
franquícies i nous models de negoci d’interès municipal  

 

 

 

 



Foment de l’emprenedoria (I)  
 
Dissenyem Pensant – DP:  laboratori d'idees per a la millora de l'ocupació a 
Badia i Barberà. 

 

 Projecte supramunicipal entre els Ajuntament de Badia del Vallès i Barberà del 
Vallès.  

 Sol·licitat a la Diputació de Barcelona en el marc de Projectes singulars per a la 
dinamització del mercat de treball. 

 Objectius:  

 Afavorir l'ocupabilitat i l'ocupació de les persones en situació d'atur   

    del seu a partir del seu empoderament i la creació de projectes personals   

 Implicació real i activa d'empreses i entitats del territori: actors/stakeholders 

 Incorporació de les tècniques i dinàmiques dels processos d'innovació i 
desenvolupament aplicades en altres entorns. Amb les tècniques de design 
thinking 

 Identificar i donar suport a projectes individuals i/o col·lectius afavoridors de la 
inserció i/o de creació d'activitat econòmica. 



Foment de l’emprenedoria (II)  
 

 Creació d’un espai permanent per a la generació de noves idees :  Procés:  

 S’inicia el projecte amb la dinamització de 3 grups de 20 persones aturades 
cada grup (10 de Badia i 10 de Barberà), junt a empresaris, sindicats, tècnics, 
formadors i qualsevol agent interessant 

 Aquests grups, al llarg de 3 mesos, aniran fent trobades de conversa 
dinamitzades per una persona especialista en la dinamització / coach 

 L’objectiu és que es generin idees, sinergies, contractacions, nous enfocaments 
o canvis d’estigmes.  

 En paral·lel: 1. les persones aturades seran acompanyades per un/a tutor/a 
que les ajudi a aconseguir el objectius que es plantegin /  2. també el treball 
d’un/a prospector/a per captar els agents a intervenir en els grups 

 

 

 

 



Assessorament Emprenedoria 
 Formar part de la Xarxa d’empreses público privades del Programa Integral de 

foment de l’Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Empren.  

 Des de l’any 2014 s’ha participat en aquesta XARXA liderant el projecte amb els 
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, i el Consell Comarcal 
amb accions destacades com oferir la formació però obrir-ho a la resta de 
municipis que hi participen. Això elimina duplicitats, es planifiquen millor durant 
tot l’any i els emprenedors sovint repeteixen i creen xarxa. 

 També per al 2016 es sol·licitarà ser Centre de Local de Serveis a Empreses a la 
Diputació de Barcelona. Aquí no participa el Consell Comarcal que va per lliure.  

 I seguirà liderant tots dos programes.  



Assessorament Emprenedoria 
 Potenciar l’èxit de noves iniciatives empresarials posant a l’abast recursos formatius.  

Col·laboracions amb Cambres de Comerç i altres entitats 

 

 Fomentar la formació per la consolidació d’empreses. Està previst oferir formació en 
noves tecnologies,  xarxes socials, i en l’àmbit del comerç, entre d’altres. 

 

 Impartir formació en Creació d’Empreses sent  Centre Homologat (certificats de 
professionalitat)  

 

 Projecte ReEmpresa: facilitar la transmissió d’empreses i l’inici d’activitats a 
l’emprenedoria. Enguany surt en una línea nova que encara desconeixem el seu 
funcionament.  

 



 Conjuntament amb el Centre de Negocis, es difon els punts de 
Coworkings del municipi 

 Crear sinèrgies entre l’emprenedoria i les empreses 
constituïdes, mitjançant accions de networking 

 Donar continuitat als  convenis que recolzan l’activitat 
empresarial : Microbank, Pimec, Fesalc, entre d’altres.  Cercar 
d’entitats amb les que es comparteixin interès o ens puguin 
donar suport (ex: Préstecs preferents, formació gratuita..).  

 Promoure  la cooperació i l’economia social. Participació 
Activa Programa AraCoop de la Generalitat de Catalunya 
realitzant jornades de sensibilització i formatives.  

 

Enfortiment de les empreses 

Municipis cooperatius 



 Reforçar convenis amb els Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Castellar 
del Vallès per promoure la creació i consolidació d’empreses al territori 
aprofitant les sinèrgies de cadascun en el programa de la Generalitat de 
Catalunya (Catalunya Empren) i de la Diputació de Barcelona (Centre Locals 
de Serveis a Empreses) .  

 Lideratge en ambdós projectes 

 

Supramunicipalitat 

Treball amb altres 
municipis 



Impuls de l’Economia Social i Solidària, execució conjunta amb els 
Ajuntaments de Montcada, Ripollet i Cerdanyola del Vallès.   

Línies d’actuació: 

 1. Establir estratègies de caràcter global a través d’un estudi diagnòstic 
del territori per a la realitat de l’Economia Social i Solidària. Identificar i 
obtenir un cens 

 2. Experiència pilot del propis ajuntaments que participem en aquest 
projecte mancomunat: detectar elements, eines, equipaments que es 
poden compartir cedir; introduir clàusules socials en les convocatòries 
públiques: fomentant el consum responsable i de proximitat 

 3. Difondre amb accions de comunicació i visualització la sensibilitat 
envers l’economia social i solidària 

  4. Incorporar als nostres serveis de creació d’empresa el foment de la 
iniciativa emprenedora cap a la economia social i solidaria. 

 

 

Supramunicipalitat – Nous Projectes 

Treball amb altres 
municipis 



Impuls de l’Economia Social i Solidària, execució conjunta amb els Ajuntaments de 
Sabadell, Sant Quirze, Castellar i Barberà 

 1a FIRA D’ECONOMIA SOCIAL DEL VALLÈS. (Ubicació Fira Sabadell) 

 En una secció de la Fira, hi haurà expositors on cooperatives, associacions, empreses 
d’inserció compartiran una zona dedicada a explicar la diversitat d’iniciatives socials. 

 En una altra secció, la Federació de Cooperatives impartiran píndoles formatives 

• Tallers d’identificació d’activitats econòmiques socials viables 

• Espai Networking fomentant la creació de xarxes mitjançant diverses dinàmiques 

• Taules rodones 

1. Economia Sense diners: Xarxes d’intercanvi temps, consum col·laboratiu... 

2. Consum responsable: alimentació, moda, mobilitat, ...) 

3. Finançament: micromecenatge, finançament col·lectiu, ....) 

4. Consum col·laboratiu i el seu encaix legal) 

Supramunicipalitat – Nous Projectes 

Treball amb altres 
municipis 



anàlisi socioeconòmica i 
prospectiva 



Informes per la planificació ocupacional 
Informes socioeconòmics sota demanda 

 
 Informes sobre el mercat de treball i l’activitat econòmica sota demanda, realitzats 

per la sol·licitud i justificació de programes  i en general per la planificació ocupacional 
 

 Previsió: 20 informes  
 

 Exemples d’informes: Ocupació als sistemes productius locals, Formació a mida, Joves 
per l’Ocupació, PFI, Indicador Cohesió social, Grans Actius, Garantia Juvenil, FOAP, 
CLSE, Agència d’intermediació, Col·lectius d’atur per Mesa de contractació, ... 

 

Consultes o informes de detall i notes breus 
 

 Informes de detall que impliquen menor elaboració/dedicació que els “informes sota 
demanda”. L’àmbit abasta un ampli ventall relatiu a l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 

 Previsió: 35 consultes 
 
 

 

 



Estudis i projectes per la planificació (I) 
Estudi “Ocupació a la indústria local - Estratègies d’Innovació per als sistemes productius” 

 
 Aprofundiment en el coneixement de les activitats industrials a partir d’informació sobre: 

 l’ocupació (afiliació) 
 Exportació 
 Contractació laboral 

 
 Crear i enfortir lligams amb agents del territori  

 Representants del teixit industrial   
 Xarxes institucionals 

 
 Visualització del teixit empresarial 

 
 Cofinançat OTEDE - Oficina Tècnica Desenvolupament Local. En execució set.’15-juny’16 
 

 
  

 

 

 

 



Estudis i projectes per la planificació (II) 
Projecte “Col·laboració público-privada per l’atracció d’empreses i projectes empresarials a 

naus industrials buides” 
 

 Copsar mecanismes d'atracció d'empreses i projectes empresarials mitjançant 
bonificacions i convenis 

 Establir els mecanismes de promoció del teixit industrial local amb agents del territori i 
mitjançant difusió del teixit industrial. Visites a Centres tecnològics, Universitats, Cambres 
de Comerç 

 Conèixer el mercat de venda i lloguer de naus industrials 
 Pendent aprovació OTEDE - Oficina Tècnica Desenvolupament Local. Previst 1 maig’16 
 
  Col·laboració:  Àrea de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació  
   Àrea de Territori i Medi Ambient 

 
  

 

 

 

 



Desenvolupament del PAM 2015-2019 
Desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 
 Desenvolupar el PAM’15-19 amb visió estratègica 
 Establir metodologia de seguiment i avaluació del PAM’15-19 
 Acomplir amb els compromisos de Participació i Transparència del PAM’15-19  
  
 Coordinació:  Àrea d’Alcaldia i Comunicació 
 Col·laboració:  Àrea de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació  

Compromisos 

Eixos vertebradors 
Visió 

Àmbits/Línies d’actuació 

Objectius 

Accions / 
Temporalització 

11 prioritats 

Desenvolupament del PAM’15-19 amb visió estratègica 

 

 

Responsables 



Publicacions socieconòmiques locals 
Informe de conjuntura  
 Informe anual: demografia, mercat 

de treball, teixit empresarial, 
habitatge, mobilitat, educació, 
rendes. 
 

Conjuntura Laboral  
 Butlletí trimestral d’indicadors del 

mercat laboral: ocupació, 
contractació, atur. 
 

  

Barberà en Xifres  
 Butlletí trimestral: un tema cada 

edició 
 

 

 

 

Difusió de publicacions i informes 
 

 Difusió Informe de conjuntura: 
• Objectiu: 

 1r semestre: Demografia, 
MdT i Teixit empresarial 

 2n semestre: resta de capítols   
 

 Difusió amb Newsletter: 
• Objectius:  

• assolir una periodicitat si 
més no bimestral 

• ampliar la difusió 
 



Treball amb xarxes municipals 
Xarxa el Perfil de la Ciutat   
Treball en xarxa amb 13 municipis de l’AMB més Girona i Lleida.  
Incorporació Cerdanyola del Vallès en 2016 

 
 Corealització de l’informe anual: Capítol 8 (2016) 
 Bloc www.perfilciutat.net: 2 articles (2016) 

 
 Anàlisi de transaccions comercials a partir dels TPV  
 Projecte d’estudi per 2016 sobre les transaccions comercials, 

segons horari, sector d’activitat, localització, realitzat per 
nacional/estranger  

 

XODEL – Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la 
Diputació de Barcelona  
Col·laboració amb 24 observatoris de Barcelona província 

 
 Intercanvi de metodologies, formació i coneixement 

 
 
 

Publicacions i Xarxa Perfil de ciutat 

http://www.perfilciutat.net/�


Programes Europeus 



Impuls per sol·licitar Programes Europeus 

Barberà Promoció pot transmetre la seva l’experiència en la sol·licitud i execució de Programes 
Europeus a altres ens locals que ho requereixin tant de l’Ajuntament com de la Ciutadania 

A jornades realitzades a la Diputació de Barcelona a l’octubre’13, sobre els Fons Estructurals de la Unió Europea 
2014-2020 i les oportunitats per als governs locals catalans, s’informa de les següents vies de finançament 

FEDER –  
Fons Europeu de 
Desenvolupament 

Regional 
. Creixement intel·ligent. 
. Creixement sostenible. 
. Creixement integrador 

FSE –  
Fons Social Europeu 

. Reforç ocupació i mobilitat. 

. Educació més completa. 

. Millora dels serveis públics. 

Cooperació Territorial Europea: 
- Cooperació interregional: INTERREG EUROPE 
   Eficiència i modernització de l’economia a nivell       
   local/regional 
- Cooperació transfronterera: POCTEFA 
- Cooperació transnacional: MED i SUDOE 
- Cooperació externa: ENI CBC MED 

Programes Europeus en els que Barberà Promoció ja està treballant des del 2015, com a mesures actives 
d’inserció per persones aturades de llarga durada i joves en transició escola treball: 

 
 

Barberà Promoció ja rep finançament del FSE via  
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 



ERASMUS+: 

Programa de la Unió Europea per 
l’educació, formació, joventut i 

esport  - període 2014-2020 -  

Programes Europeus   



Erasmus + 

 Ajuntament de Badia del Vallès – Reunió 09/02/16 -  
 Nom del projecte:  Green Career Jobs “Green jobs” - Orientació en ocupacions verdes 
 Col·lectiu: Joves – Adolescents (en concret alumnes de secundària) 
 Líder del projecte: Alemanya 
 Socis del projecte: Ajuntament Badia del Vallès – Malta – Lituània – Letònia – Finlàndia i  

possiblement Barberà del Vallès 
 Data lliurament projecte:  març 2016. 
 Pressupost: pendent, es preveu que servirà per impulsar projecte al municipi 
 Dates realització projecte: Setembre’16 – Agost’19. 
 

 Cambra de Comerç de Sabadell – Reunió 13/01/16 -  
 Nom del projecte: Programa Integral per persones aturades de llarga durada 
 Col·lectiu: Persones aturades de llarga durada. 
 Líder del projecte: Pendent. 
 Socis del projecte: pendent, possiblement Cambra de Comerç de Sabadell i Barberà del Vallès 
 Data lliurament projecte: març 2016. 
 Pressupost: pendent, es preveu que servirà per impulsar projecte al municipi 
 Dates realització projecte: Setembre’16 – Agost’18. 

 
 

Sol·licitud de dos projectes emmarcats dins l’Erasmus +: 



millora contínua 



Qualitat 
 Formació interna per a l’adaptació del sistema de qualitat a nova norma 

UNE-EN-ISO 9001:2015  

 Acomplir amb els requisits de gestió mínims per tal d’aconseguir superar 
auditoria anual de qualitat 

 Manteniment d’indicadors i objectius de l’entitat a abast actual del sistema 
de qualitat-àrea de formació 

 



Informàtica 
 Manteniment Informàtic: manteniment a nivell de Software i Hardware dels ordinadors dels tècnics 

de Barberà Promoció,  de l’aula informàtica, de la sala òmnia, taller 5, Barberà Inserta, ... 

 Suport a altres àrees en els projectes a dur a terme durant l’any a nivell d’explotar la base de dades 
així com a resoldre dubtes i problemes tècnics. 

 Suport Informàtic Ajuntament en els espais de la torre oferts per l’Ajuntament. 

 Telecomunicacions: Optimització codi i servidors Actualitza’t. 

 Aplicació Mòbil en Android pels usuaris de l’Actualitzat. 

                                      Formació en Informàtica Bàsica – Gent Gran 

 Millora continua de l’Actualitza’t per adaptar-lo a noves 
necessitats de cada moment. De moment ja estan 
planificats la modificació dels Indicadors, Agafa Tanda, 
Millora estadístiques a enviar al SEPE i Agència de 
col·locació, millora format enviaments contactes. 

 Formació ÒMNIA: Alfabetització Digital, Ofimàtica Nivell 
Mig, Excel, Access, Internet Nivell Mig, Retoc Digital i 
Edició de Vídeo, Informàtica Bàsica per a la Gent Gran... 

 Formació "In Company": Formació a mida a les 
instal·lacions de l'empresa. 



Difusió de l’entitat 

                                                                                     Fira de comerç 

- Newsletter  d’observatori: mensual amb publicacions 
d’informació econòmica i social 

- Comunicació general a ciutadania: informació general, 
postals de nadal, etc. 

 

Pàgina web 

 Difusió de les activitats i serveis portats a terme per l'entitat: pàgina web i agenda. 

 Publicació de Noticies generades per les diferents àrees. 

 Manteniment de les ofertes laborals de la web obtingudes d’altres webs com infojobs, feinaactiva, etc, per 
concentrar les ofertes de feina de Barberà del Vallès i rodalies.  

 Actualitzar periòdicament tota l’oferta formativa que es fa, diferenciant els cursos privats dels de FOAP. 
Publicar també els fulls informatius del cursos oferts a la web. 

 Impuls de la difusió d’eines per a la cerca de feina mitjançant la pàgina web: 

 Borses de treball 

 Activitats d’altres entitats per a la cerca de feina 

 Apartats  per a l’orientació en la cerca de feina: entrevista, cv… 

 De què puc treballar 

 Difusions Massives de l’entitat: 



Prevenció de riscos 
 Mantenir actualitzada l’avaluació de riscos i anar resolent les incidències detectades a 

l’avaluació de riscos portant al dia la planificació de l’activitat preventiva 

 Controlar els EPI: equipaments de protecció individual 

 Actualitzar la investigació anual i periòdica d’accidents, així com l’anàlisi d’accidentalitat 

 Implantar  mesures preventives de seguiment 

 Executar la vigilància de la salut 

 Formar en PRRLL els treballadors de serveis i programes en funció de l'ocupació 

 



Transparència 
Adaptació a la Llei de Transparència en allò que afecti a la Fundació Barberà 
Promoció 

 
 Transparència activa: acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer 

la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb 
caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible 
per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un 
accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes 
públics. 
 

 Accions: 
 Acotació d’informació i dades que cal publicar per llei 
 Establir responsabilitats, si s’escau, respecte les dades a publicar (qui 

elabora, qui introdueix, qui valida).   
 

  
 

 

 

 



Fundació Barberà 
Promoció 

 
             Gràcies per l’atenció! 

 


	Número de diapositiva 1
	Context socioeconòmic
	Número de diapositiva 3
	�Recepció inicial – EApE -  ��
	�Recepció inicial – EOI - ��
	SFC - Servei de Feinateca a la Carta - 
	Accions del SFC - Servei de Feinateca a la Carta
	Atenció col·lectius amb especials dificultats
	Número de diapositiva 9
	Proposta per la composició CTAT 
	Comissió Sociolaboral 
	ACTIVA : Mesures  Actives d'Inserció �per a persones  aturades de llarga durada
	1. ACTIVA: Tutor de Transció Atur Treball   �- acció potenciar i consolidar  - 
	2. ACTIVA: Participa en la cerca  �- nova acció a potenciar en el SFC - 
	3. ACTIVA: Programa MARMI �(Mesura  Activa Inserció adreçada a persones perceptores de la RMI – Renda Mínima Inserció – )�
	accions a potenciar en el Programa MARMI 2016�
	5. ACTIVA: l’Hort de la Torre d’En Gorgs
	5. ACTIVA: e-TAT “Les Plantes” � escola de Transció Atur Treball “Les Plantes”�servei que es preveu iniiar aquest any per facilitar la Transició Atur Treball de les persones aturades del municipi �prioritàriament les que necessiten una primera fase d'empoderament per activar-se en la cerca
	�Reconèixer, Avaluar i Acreditar les Competències Professionals  adquirides mitjançant  l’experiència laboral o vies no formals de formació��
	nova llei de Formació Professional a Catalunya
	Número de diapositiva 21
	Accions TET
	PFI - Programes de Formació i Inserció � Garantia Juvenil 
	PFI - Programes de Formació i Inserció �			
	Programa Integral�Garantia Juvenil
	Joves per l’Ocupació �Garantia Juvenil
	Fem Ocupació per a Joves�Garantia Juvenil
	Garantia Juvenil
	Garantia Juvenil - IMPULS a BdV
	Garantia Juvenil a Barberà del Vallès
	       Cartera de Serveis Garantia Juvenil a Catalunya - SOC -   
	Número de diapositiva 32
	CTET - Comissió de Transició Escola Treball  - �
	Línies de treball �a potenciar versus la TET �
	Número de diapositiva 35
	Formació ocupacional - aturats
	Formació ocupacional - aturats
	Formació en creixement personal
	Formació a mida – aturats 
	Cursos propis
	Cursos propis
	Cursos a mida empreses-entitats
	Cursos a mida empreses-entitats
	Número de diapositiva 44
	Adaptació del servei
	Adaptació del servei
	Número de diapositiva 47
	Intermediació laboral
	Intermediació laboral
	Intermediació laboral
	Intermediació laboral
	Prospeccions  i visites a empreses
	Prospeccions i visites a empreses
	Prospeccions i visites a empreses
	Prospeccions i visites a empreses
	Prospeccions i visites a empreses
	Prospeccions i visites a empreses
	Formació  i  empresa
	Formació  i  empresa
	Formació  i  Treball
	Formació  i  Treball
	Formació  i  Treball
	Formació  i  Treball
	Número de diapositiva 64
	Foment de l’autocupació
	Foment de l’autocupació
	Foment de l’autocupació
	Foment de l’emprenedoria (I) 
	Foment de l’emprenedoria (II) 
	Assessorament Emprenedoria
	Assessorament Emprenedoria
	Enfortiment de les empreses
	Supramunicipalitat
	Supramunicipalitat – Nous Projectes
	Supramunicipalitat – Nous Projectes
	Número de diapositiva 76
	Informes per la planificació ocupacional
	Estudis i projectes per la planificació (I)
	Estudis i projectes per la planificació (II)
	Desenvolupament del PAM 2015-2019
	Publicacions socieconòmiques locals
	Treball amb xarxes municipals
	Número de diapositiva 83
	Impuls per sol·licitar Programes Europeus
	ERASMUS+:
	Erasmus +
	Número de diapositiva 87
	Qualitat
	Informàtica
	Difusió de l’entitat
	Prevenció de riscos
	Transparència
	Número de diapositiva 93

