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Eix 1.

Objectiu 
estratègic

1.1.

Línia 1.1.1.

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

(vegeu "Graella Síntesi")

.Cursos adreçats a persones aturades prioritàriament amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral

.Possibilitat d’obtenció de titulació oficial en àmbit estatal (Certificat de Professionalitat)

.Inclouen: Iniciació-especialització en una professió de manera pràctica, visites i pràctiques en empreses, formació en 
eines i recursos per a la recerca de feina
.Les actuacions s'inscriuen al  Pla d'actuació del SOC i responen a les actuacions definides al PAM  i al Pacte  Local 
per a la Reconstrucció de Barberà del Vallès
.Ubicació de la formació: aules i tallers de la Torre d'en Gorgs, Institut La Romànica, SABEMSA i altres (en cas de 
necessitat). Possibilitat d'impartició en modalitat on line  (eines telemàtiques o EVA) o cessió d'espais a altres entitats 

.Assolir els coneixements  i habilitats bàsiques que 
premetran a  l'alumnat  la inserció laboral, fent ús dels 
coneixements, habilitats i actituds necessaris per fer una 
recerca de treball activa i exitosa
.Aplicar les competències tècnico-professionals adquirides 
a un entorn laboral real
.Fomentar la realització de pràctiques formatives que donin 
un servei al municipi 
.Realitzar  visites a empreses o fires relacionades 
.Aprendre les característiques, tècniques i punts 
fonamentals de la recerca de treball o autoocupació
.Adaptar la metodologia d'impartició a la situació sanitària 
actual
.Integrar la intervenció tutorial amb  metodologia Coaching 
per tal que l'alumnat aconsegueixi crèixer personal  i 
professionalment 

.Que l'alumnat participant finalitzi amb aprofitament als 
cursos
.Que l'alumnat participant sigui acompanyat per la tutora 
del curs i derivat a aquells serveis necessaris perquè  
aconsegueixi l'èxit en la formació
.Mínim 6 cursos de Formació Professional per a 
l'Ocupació
.Mínim 90 alumnes participants
.60 % alumnes fan pràctiques a empreses                            
.El 55 %  de l'alumnat amb inserció laboral un cop 
finalitzat el curs 
 .1 acte de cloenda de la formació professional per a 
l'ocupació                                                                               
. Grau de satisfacció 8 sobre 10    

.Activitats auxiliars de magatzem-250 h.

.Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials-470 h.  
.Op. aux. i magatzem ind. i laboratoris químics-340 h.  
.Activitats  auxiliars de vivers i jardins -330 h. 
.Operacions auxiliars de serveis administratius i generals-
470 h. 

.Anglès-A2
ALTRES PREVISTOS  (en cas que es publiquin 
convocatòries o en modlalitat cessió d'espais):   
.Monitor/a de lleure-esp. vetllador/a-310 h.
.Aspirant a vigilant de seguretat -180 h.
.Especialista en neteja i neteja domiciliària-125 h.
.Operador/a de carretons elevadors (16 h.)-4 ed.                 

Persones aturades prioritàriament Teixit empresarial (visites i pràctiques a empreses)

01.01.21 - 31.12.21

Millorar la qualificació professional de les persones

Formació professional per a l'ocupació (Sectors Emergents i Prioritaris-Sector Serveis 
d'Atenció a les Persones)

Fundació Barberà Promoció

Teixit empresarial
Institut La Romànica-SABEMSA
Formadors/es

Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona-
Ajuntament de Barberà del Vallès-Recursos propis
RRHH: RESP_FO (10%)ST_FO (65%)-Administrativa_FO 
(50%)



Síntesi

Eix 1.

Objectiu 
estratègic

1.1

Línia 1.1.2

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

L’actuació pretén oferir a les empreses la possibilitat de desenvolupar actuacions de capacitació dissenyades a mida 
de les necessitats, tant dels/de les treballadors/es com de persones aturades externes a l'empresa (i que comportin el 
compromís de la seva contractació). Aquests cursos poden estar finançats per ens externs o poden assumir-se 
econòmicament per part de  les empreses que finalment contractaran a l'alumnat participant. L'empresa pot decidir 
quina formació necessita, com i quan la realitza. Igualment, es tracta d’avançar en una oferta de formació orientada al 
reconeixement de competències professionals, a través dels Certificats de Professionalitat, en col.laboració amb el 
teixit empresarial (aconseguint, per exemple, nous espais formatius teoric-pràctics a les empreses). 

.Donar resposta a les necessitats formatives detectades a 
les empreses 
.Millorar la comptetitivitat i productivitat de les empreses
.Millorar la qualificació tècnico-professional de les 
persones aturades
.Trobar fórmules per fer viable la formació, en base a una 
major col•laboració públic-privat i públic-públic                       
 .Realitzar oferta formativa finalista (amb inserció laboral 
assegurada), com a via directa per tal d'inserir laboralment 
les persones aturades amb perfil idoni 
. Apropar l’àmbit de la formació a l’àmbit de l’empresa, 
utilitzant contextos empresarials reals 
.Integrar la intervenció tutorial amb  metodologia Coaching 
per tal que l'alumnat aconsegueixi crèixer personal  i 
professionalment     

. 2 cursos  a mida  de les necessitats de les empreses        

. 10 alumnes participants  en cursos a mida                         

. 10 visites-coordinacions amb empreses interessades per 
difondre la formació a mida                                                   
. Que l'alumnat participant finalitzi amb aprofitament els 
cursos                       
. El 50% de l'alumnat  amb inserció laboral un cop 
finalitzada la formació  en les empreses que s'han 
compromés
. Grau de satisfacció 8 sobre 10   

. Difusió de les convocatòries de Formació a mida       

.El.laboració i difusió de catàleg de formació a mida 
(presencial i on line)
. Visites-coordinacions a empreses interessades       
.Disseny de proposta de formació tècnica i econòmica
. Planificació i coordinació de cursos a mida     

. Publicació d'ofertes de treball vinculades als cursos  
amb compromís de contractació 
.Selecció de formadors/res-borsa de treball .Execució de 
la formació a mida (amb seguiment-tutorització)                   

Persones aturades
Treballadors/es de les empreses del territori

.

.

.

.(vegeu "Graella Síntesi")

01.01.21 - 31.12.21

Millorar la qualificació professional de les persones

Formació  a mida de les necessitats de les empreses i amb compromís de contractació 
laboral

Fundació Barberà Promoció

Teixit empresarial
Agents socials
Formadors/es

SOC-FUNDAE-Diputació de Barcelona (Formació a mida)
RRHH: RESP_FO (35%)- ST_FO (15%)-
Administrativa_FO (20%)



Síntesi

Eix 1.

Objectiu 
estratègic

1.1

Línia 1.1.3

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Cursos adreçats prioritàriament a persones treballadores-en actiu prioritàriament amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat. Aquests cursos serveixen per atendre els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, 
les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i 
desenvolupament personal de les persones treballadores. Els cursos inclouen:accions formatives que responen a 
necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del 
règim d'autònoms i de l'economia social. Són cursos executats  a través de convenis de cessió d'espais (en cas de 
formació presencial)  o col.laboració en la difusió i  captació d'alumnes (en cas de formació on line)  de centres 
formatius adjudicataris.

.Assolir els coneixements  i habilitats bàsiques que 
premetran a  l'alumnat  la seva millora d'ocupabilitat, fent 
ús dels coneixements, habilitats i actituds necessaris per 
fer una millora del lloc de treball  activa i exitosa
.Aplicar les competències tècnico-professionals adquirides 
a un entorn laboral real
.Detectar les necessitats formatives de les empreses 
relacionades amb els sectors productius i àmbits territorials 
objecte de finançament en les convocatòries 
corresponents                                                                       
.Integrar la intervenció tutorial amb  metodologia Coaching 
per tal que l'alumnat aconsegueixi crèixer personal  i 
professionalment           

.Que l'alumnat participant finalitzi amb aprofitament els 
cursos     
.5 cursos de Formació Contínua adreçada a persones 
ocupades                                                                               
.50 alumnes participants    

Execució dels següents cursos (pendents cessió per part 
d'entitat adjudicatària):
.3 cursos de formació transversal--àmbit lleure  
.2 cursos adreçats a treballadors/es del sector químic 
prioritàriament 

Persones ocupades prioritàriament

.

.

.

.(vegeu "Graella Síntesi")

01.01.21 - 31.12.21

Millorar la qualificació professional de les persones

Formació professional per a l'ocupació (contínua ocupats/des) 

Fundació Barberà Pomoció

Centres de formació -agents socials-empreses CONFORCAT-Consorci per la Formació Contínua de 
Catalunya 
RRHH: RESP_FO (40%)-ST_FO (15%)-
Administrativa_FO (20%)-
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1.1

Línia 1.1.4

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Donem molta importància als Tallers d'alfabetització digital adreçats a les persones usuàries de programes i serveis 
de l'entitat i a la ciutadania en general. Som centre examinador ofical en l'acreditació de competències TIC

.Executar tallers d'alfabetització digital al Punt Òmnia

.Calendaritzar noves dates de proves ACTIC
.4 Tallers d'Alfabetització digital i d'ofimàtica  
.90 proves d'acretitació en les TIC (acTIC)

. Planificació, difusió i execució de tallers d'alfabetització 
digital i ofimàtica
.Calendarització de proves acTIC  

Qualsevol persona interessada

.

.

.

.(vegeu "Graella Síntesi")

Millorar la qualificació professional de les persones

Formació TIC 

AMB - Recull d'activitats per als SLO



Síntesi

Eix 1

Objectiu 
estratègic

1.2

Línia 1.2.1 

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

-Entrevistes Apunta’t l’Entitat (EApE)                                      
-Entrevistes Orientació Inicials (EOI) per ampliar informació 
curricular i analitzar demanda                                 - 
Entreviste Orientació Inicials (EOI) per rebre a persones 
derivades d'altres serveis municipals en situacions 
vulnerables i vetlla per atencio integral         -Derivació als 
serveis i programes de l'entitat  i a                                          

altres rercusos locals quan es valora necessari                    
- Introduccié a la base de dades de l'entiat de les dades 
curriculars i demanda que fan les persones i dels circuits 
de derivació que calguin                                              -
Atenció online per informar i informar del procés 
d'acreditació d'experiència i mailing per informar de les 
convocatòries per fer-ho com punt ICQP

Persones aturades i ocupades que volen millorar la seva 
situació sociolaboral

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

1.2 Orientar i facilitar l’accés al treball

Servei de Recepció inicial a Barberà Promoció 

És el servei que s'ocupa d'atendre les persones que venen per primera vegada a l'entitat o les que tornen per 
actualitzar dades curriculars o solꞏlicitud.  A banda de fer la recollida de dades curriculars i demanda,  en l'acollida 
també es dóna informació dels serveis i programes de l'entitat, se la deriva als que es valoren adients per la demanda 
i perfil que presenta o se l'apunta per a que se l'avisi quan s'ofereixin. També es dóna informació de com accedir-hi si 
li interessen en un futur i, en funció de la demanda que fa la persona, si es valora adient, es dóna informació d'altres 
serveis locals que puguin ser-li útils . Inclou diversos tipus d'accions segons perfil i demanda de la persona. YTambé 
aquest servei inclou donar informació de com fer el procés d'acreditació d'experiànecia professional com a punt 
informació i orientació de l'ICQP pel territori 

- Realitzar la recepció inicial de les persones que venen a 
l'entitat per primera vegada o per actualitzar dades: EApE 
(Entrevistes d'Apunta't a l'Entitat)
- Realitzar la recepció inicial de les persones en situacions 
vulnerables a partir de la derivació que fan alres serveis 
municipals que les atenen com Serveis Socials, SIAD, 
Servei de Nouvingudes, ....tot vetllant per l'atenció integral i 
en xarxa (EOI- Entrevistes d'Orientaciió Inicial a persones 
en sit. vulnerables)                                                                  
- Entrevistes inicials per consenuar la demanda que fa la 
persona i assessorar-la en quins serveis són els més 
idonis a inciar, ampliar les dades curriculars (Entrevistes 
d'Orientació Incials) 
- Informar i orientar via online en el procés per acreditar 
l'experiència laboral i les convocatòries en relació  

Es preveu demanda i igual o superior que el 2019:              
- 276 EApE - Entrevistes d'Apuntar-se a l'Entitat                  
- 122 EOI- Entrevistes Orientació Inicials:                             
. 76 a persones amb situacions vulnerables i/o amb 
situació d'emergència econòmica i/o social                           
. 46 a persones aturades
- 16 persones orientades on-line com punt ICQP                  

S'atén un volum significatiu de persones amb situacions 
d'emergència econòmica i/o social 

servei continu 

Serveis Socials, Dona, àrees locals que atenen a 
persones, Barberà Inserta, OTG de Barberà del Vallès,  
Escola Adults i CNL, altres agents territori que treballen per 
la inserció sociolaboral 

Recursos propis d'estructura: 1 Tècnica d'orientació 
socioalboral ;  1/3 Administrativa i  coordinació quant a 
protocols i circuits de Responsable àrea orientació 
sociolaboral i dinamització comunitària 

Fundació Barberà Promció



Síntesi

Eix 1

Objectiu 
estratègic

1.2

Línia 1.2.2
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Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr jun-jul ago-set oct-nov des
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Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Serveis Socials, Dona,  i àrees locals que atenen a 
persones, Barberà Inserta, OTG de Barberà del Vallès,  
Escola Adults i CNL, altres agents territori que treballen per 
la millora de l'ocupabilitat 

Diputacio de Barcelona Servei de Mercat de Treball del 
Catàleg de Serveis / 1 persona tècnica d'orientació laboral 
que caldria 12 mesos i és possible imptuar des de gener

Fundació Barberà Promoció 

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

SFC - Servei de Feinateca a la carta amb el Programa Orienta't 

Servei cofinanciat pel Programa Orienta't que s'atorga pel Servei de Mercat de Treball del Catàleg de Serveis de la 
Diputació com estructura bàsica dels serveis locals d'ocupació municipals i per això s'atorga cada any Podent imputar 
despes des de l'1 de gener).  El programa Orienta't permet disposar de suport tècnic d'orientació laboral per oferir el 
SFC - Servei de Feinateca a la carta que consisteix en acompanyar, tant a nivell grupal com individual,  a les 
persones que pariticipen a la sala de Feinateca de l'entitat (sala amb recursos ocupacionals i informàtics per a fer 
cerca activa de feina i formació). Sense el programa Orienta't només es podria oferir la sala de Feinateca a nivell 
d'accés liure,  dotar-la de recursos ocupacionals per facilitar la cerca de feina i formació i realitzar les sessions 
d'iniciació a la sala. El progr. també permet  finançament dels recursos per realitzar els tallers d'Activació per la millora 
de l'ocupabilitat. 

- Tenir finançament per poder disposar de suport tècnic 
d'orientació laboral i oferir el SFC - Servei de Feinateca a 
la carta a les persones demandants que acudeixen a la 
sala de Feinateca de l'entitat -                                                 
-Oferir acompanyaments grupals setamanalment per 
acompanyar en la cerca de feina i/o formació:TallersC          
- Oferir atencions inidividuals per tal d'atendre consultes 
específiques relatives a la cerca de feina i/o formació            
-Tenir suport tècnic per poder actualitzar material que 
motivi i faciliti la cerca de feina, tant material en paper, com 
digital i multimèdia i adpatat a les competències i 
comprensió de les persones que s'atenen                              
-Tenir finançament pels recursos dels tallers d'Activació 
per a la millora de l'Ocupabiliat                         

-200 persones participantsa les session d'iniciació a la 
sala de Feinateca 
-35 sesssions d'iniciació a la sala de Feinateca 
-90 Tallers C des del Servei de Feinateca a la carta             
-100 persones pariticipants als Tallers C                               
-300 acompanyaments grupals                                             
-50 atencions individuals                                                       
-5 manuals/eines per a la cerca activa (actualitzades o 
creades en format digital i/o paper)  

- Sessions d'iniciació a la sala de Feinateca (setmanals i al 
llarg de tot l'any )                                                        - 
Tallers C : Tallers per acompanyar a nivell grupal en la 
cerca de feina i/o formació (setmanals i sempre que hi hagi 
personal tècnic de suport)                              - Atencions 
individuals per assessorar en temes específics relacionats 
amb la cerca de feina i/o form.

-Cerca de recursos ocupacionals per oferir en la sala de 
Feinateca                                                                   -
Confecció de manuals i eines per facilitar la cerca de 
feina i/o formació  (format paper i format digital)                   
- Actualització de les cartelleres de la sala de Feinateca      
'- Revisió informació ordinadors sala Feinateca

Persones aturades i ocupades que volen assessorament i 
recursos per a la cerca de feina 

i/o formació amb un nombre significatiu de persone 
aturades de llarga durada 

poder diposar del suport tècnic d'orientació laboral des de gener - es pot imputar 
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(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoicó

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

Prospeccions i detecció de necessitats de les empreses

Amb aquest servei establim un canal de comunicació continu amb les empreses i detectem oportunitats laborals de 
les mateixes del territori, tot  dissenyant conjuntament actuacions que cobreixin les seves necessitats. 
El contacte amb l’empresa es fa a nivell de presa de decisions, ja que és important conèixer bé les seves necessitats  
i que el nostre interlocutor tingui capacitat executiva. L'empresa ha de veure els avantatges de la colꞏlaboració amb 
l’administració local i, per tant, la persona que fa la visita ha de tenir uns arguments definits al respecte.

. Fidelitzar les empreses de Barberà del Vallès

. Conèixer els processos productius de les empreses de 
Barberà del Vallès
. Identificar les necessitats de personal i formatives de les 
empreses de Barberà del Vallès
. Respondre a la demanda de pràctiques i visites a 
empreses del serveis i programes de FBP
. Detectar empreses amb RSE/ Xarxa empreses amb 
Compromis Xe@c
. Millorar la gestió del procediment 

. 525 prospeccións realizades 

. 110 visites empreses BdV

. 58 alumnes amb convenis en pràctiques.

.  5  visites d'alumnes en empreses

. 4 Difusions controlades per pràctiques envers a itineraris 
formatius que poden ser: 
 1 PFI
3 NOVES ACCCIONS FO
. 3 Difusions: convocatòria de subvenció contratació 
majors 45 anys, formació a mida i formació 
subvencionada ocupats.

. Identificar i registrar noves empreses de BdV.

.Trucar entre 5 i 10 empreses diàries per presentar 
Barberà Promoció i els seus Serveis i Programes
.Visitar 10 empreses al mes
.Identificar i registrar els perfils competencials que 
l'empresa precisa per als seus processos productius

  

Identificar i registrar ERTO's 
Identificar i Registrar a l'Actualitza't 'empreses RSE
Registrar necessitats detectades de les empreses tant a 
nivell de personal com formatives.
Consolidar la metodologia de treball de pràctiques/visites
Revisar /Validar protocol empreses de l'Actualitza't

Fons propis estructura, 1 tècnic prospector 50%
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Indicadors avaluables

1 tècnic/a intermediació 100% :Àrea Metropolitana de 
Barcelona: 8 mesos (gener-agost)  Aportació municipal:  4 
mesos (setembre-desembre)
Fons propis estructura, 1 tècnic prospector 25%

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció 

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

Servei Borsa de Treball -Accions intermediació agència de colꞏlocació

El servei de la borsa de treball s'ofereix des de la Fundació Pública Barberà Promoció com a  Agència de Colꞏlocació 
Autoritzada amb número 09/00000177 en data 19/07/2013, pel SOC segons Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, que 
té com a finalitat proporcionar a les persones actives en la cerca de feina una ocupació adequada a les seves 
característiques i facilitar als/a les ocupadors/ores les persones més apropiades per als seus requeriments i 
necessitats.
La Generalitat de Catalunya obre convocatòria anual per tal de atorgar subvencions per a la realització d’Accions 
d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en colꞏlaboració amb agències 
de colꞏlocació, que permet a les agències de colꞏlocació autoritzades poder colꞏlaborar amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i a nosaltres finançar el servei de la borsa.

.Visualitzar més la borsa de treball.

. Captar oferta de treball, especialment del municipi.

. Augmentar el nombre de persones inscrites/oferta

. Millorar la gestió del procediment de borsa de treball

. Que els assistents al taller hagin après a inscriure's a les 
ofertes i actualitzar les seves dades.
. 800 persones apuntades a ofertes
. 190 ofertes gestionades  
.  50% cobertura d’ofertes de treball a les que s’ha enviat 
candidats
. 3 difusions controlades de borsa de treball 

. Fer arribar enllaç apartat borsa treball de la web a les 
empreses
. Incorporar a la pàgina principal de la web la informació de 
la borsa 
. Publicar a facebook /linkedin / les ofertes de treball
. Revisar/validar l'accés a les empreses per que puguin 
publicar les ofertes des de les seves sessions.

. Trucades actualització empreses en base al SABI

. Fer 3 enviament anuals de difusió a les empreses, com 
a mínim
. Revisar publicacions externes  per captar ofertes.
. Oferir els Tallers de Borsa de Treball
. Panel informatiu al hall de FBP. 
 . Fer accesible on-line el compliment del RGPD 
. Reduir el nombre de documents pendents signatura 

empreses 
persones aturades i ocupades 
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Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

Gestió de l’atorgament d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones 
aturades

Seguint amb la tipologia d’actuacions preferents del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 
2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2020-2021, i amb el suport econòmic 
d’aquesta, fem previsió d'executar el  Projecte  Sumant esforços,Empresa i Societat, una línia de subvencions per 
donar suport a la contractació, per part de les empreses, de persones desocupades del municipi prioritzant aquells 
colꞏlectius que tenen més dificultats per trobar una ocupació.

.Dinamitzar les empreses amb seu social o delegació  
centre de treball en el terme municipal de bdv o en l'àrea 
metropolitana.
. Fomentar la contractació de 11 persones empadronades 
al municipi com a 12 mesos abans de l'inici de la 
publicació.
. Vetllar per a que les empreses compleixin els criteris 
indicats a les bases durant tot el procés.
. Colꞏlaborar amb l'OAC en la gestió dels tràmits.
. Donar publicitat a les contractacions fetes en el termini 
establert

. Cobrir totes  les ofertes en el marc del programa  

. Esgotar partida pressupostària assignada 

. Gestionar 11 expedients

. Contactació d'11 persones aturades

. Atendre un volum de 30 empreses que solꞏliciten

. Generar un volum de 50 ofertes de treball

. Difusió a les empreses.

. Difusió de les bases en diferents mitjanç 

. Revisar/validar el Pla de comunicació amb comunicació 
ajuntament.
. Colꞏlaborar amb tècnic borsa de treball per a la captació 
d'usuris.
. Difusió de les ofertes a les xarxes socials

. Revisió exhaustiva de la documentació abans que es 
presenti a registre.
. Comprovar la documentació dels registres que entren a 
l'OAC.
. Fer noticies a la nostra web de les empreses que han 
contractat

Persones aturades
Empreses 

ajuntament - OAC
Ajuntament- Comunicació

Fons propis estructura, 1 tècnic prospector 25%
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Fundació Barberà Promoció  

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Promoure la igualtat d’oportunitats

Servei Mesures Actives Inserció amb la CSL-Comissió Sociolaboral 

Servei específic per atendre les necessitats que presenten les persones amb emergència econòmica i/o social i/o 
situacions vulnerables i vetllar per millorar la seva orientació i integració sociolaboral. Potencia actuacions que, a 
l’hora, impulsin la xarxa comunitària com a factor clau per a la millora de l’ocupabilitat a partir de l'atenció integral. El 
servei inclou: atenció urgent i en xarxa davant cassos d’emergència econòmica i social greus; dinamització i 
coordinació de la CSL – Comissió Sociolaboral; participació en comissions i grups de treball municipals relacionats 
amb l’atenció a les persones; participació en altres xarxes supralocals amb el mateix objectiu i coordinació per 
l'expedició de l'ADEI- Acreditació Especials Dificultats Inerció i expedició de l'ACTIVA- Acreditació de l'activitat per la 
millora de l'ocupabilitat a l'entitat (ambdós acrediacions faciliten la inserció laboral i processos de selecció formatius o 
ocupacionals) 

-Atendre situacions d'emergència greus en xarxa local per 
palꞏliar de manera integral la situació                             -
Potenciar projectes d'atenció sociolaboral que responguin 
a les necessitats detectades i en xarxa local per vetllar per 
l'atenció integral                                                                       
-Coordinar i impulsar la CSL- Comissió Sociolaboral amb 
la participació dels/de les professionals locals que atenen 
a les persones en  transició atur treball           -Connectar la 
CSL amb altres comissions, àrees municipals i serveis 
locals i donar veu de les necessitats sociolaborals 
detectades al CES - Consell Econòmic i Social                      
-Potenciar l'expedició d'acreditacions que afavoreixin i 
facilitin la inserció sociolaboral de persones amb situacions 
vulnerables (ADEI, ACTIVA, altres que puguin sorgir)            

-40 atencions i/o tutories de suport a persones amb 
situacions vulnerables
-50 expedicions d'ACTIVA - Acreditació d'activitat per la 
millora de l'ocupabilitat a l'entitat 
-50 Acreditacions ADEI - Acreditació Dificultats Especials 
Inserció
-30 reunions de la CSL- Comissió Sociolaboral:
.1 GTPCSL -Grup Tècnic Polític CSL1 - anual - 
.4 GTCSL - Grup Tènic CSL - grup motor - trimetrals-
.25 GAXCSL- Grups Atenció en Xarxa - contínues i 
diversos grups segons temàtica: 
-25 reunions en xarxa local o suprlocal per millorar la 
transició atur treball i integració sociolaboral de la 
ciutadania 

- Atencions urgent de suport en xarxa                                    
- Coordianció per expedicions ADEI                                       
- Expedició ACTIVA                                                                 
- Particip Comissions locals(CVM, PEC,PLS, PLH)                
-Particip Xarxes supralocals                                                    
-Coord, realització i elab document reunions CSL: r.anual 
GTècnic-Polític; r.trim GTècnic (grup motor);

reunions continues atenció en xarxa: GAX seguiment 
pesones S.Socials i FBP  / GAX seguiment persones 
SIAD i FBP / GAX seguiment persones Barberà Inserta i 
FBP /GAX expedició ADEI (S.Socials, SIAD, FBP) / GAX 
Renda Garant Ciutad (SSocials, OTGBdV, FBP) / GAX 
Dinamitz Comunitària: Voluntariat -  Nouvingudes - 
Mediació) i FBP / Cultura i FBP

Persones aturades prioritzant les que es troben en 
situacions vulnerables i/o emergència econòmica i/o 

social  i persones que treballen en condicions precàries i 
volen millora la seva situació sociolaboral

servei continu 

Qualsevol servei local i supralocal d'atenció a persones i 
Comissions det treball que impulsen,  CES-Consell 
Econòmic i Social,  OTG de BdV, CFA Barberà Vallès 

Recursos propis d'estructura:  Responsable àrea 
orientació sociolaboral i dinamització comunitària i suport 
Tècnica d'orientació sociolaboral 
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Serveis Socials, Dona, Participació ciutadana, Salut, 
Cultura i altres  - OTG de Barberà del Vallès,  Escola 
Adults, CNL, altres agents del territori que treballen per 
l'atenció a les persones 

Programes orientació atorgats (Generalitat  i DIBA)+ 
contractació Dinamitzador Ocupacional tot l'any expert en 
horta, rest,mobles, conegui BdV i amb competències per 
atendre persones sit.vulnerables

Fundació Barberà Promció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat 

Promoure la igualtat d’oportunitats

Escola CEP - Cultiu d'Empoderament Professional i Personal - 

L’Escola CEP és una resposta a la demanda observada, des de fa anys, per atendre a les persones que cerquen 
feina . Per la conjuntura socioeconòmica, moltes de les persones que demanden a l'entitat estan molt deteriorades pel 
temps que fa que no treballen o per la precarietat del mercat laboral, i necessiten rebre una orientació que les activin 
prelaboralment, millori la seva ocupabilitat i els faciliti fer una cerca activa i efectiva. Ofereix tant recursos de l’àmbit 
laboral, com recursos de l'àmbit social que ajuden a palꞏliar les conseqüències de la ruptura laboral. El nom d' "Escola 
CEP" també serveix  per a que les persones identifiquin fàcilment quins tallers i atenció i podran trobar-hi, a banda del  
del programa d'orientació que les financiïn. Ofereix un conjunt d’activitats ides de 4 àmbits: Orientació sociolaboral, 
Arts i Oficis, Jardineria i Horticultura i Creixem fent Comunitat

-Potenciar la integració social de les persones participants 
com element clau per millorar la seva qualitat de vida i 
palꞏliar la situació de vulnerabilitat  
-Reforçar l’autoestima i empoderament de les persones 
participants a partir de realitzar tallers d'autoconeixement, 
tallers pràctics tastant arts i oficis i compartint activitats que 
potenciïn la socialització i conèixer el municipi 
-Activar prelaboralment per potenciar iniciar un itinerari 
formatiu professional                                                - 
Adaptar l'itinerari que fa cada persona segona la demanda 
i perfil que presenta 
-Consolidar la figura del Dinamitzador Ocupacional amb el 
professional actual com a element clau per activar 
prelaboralment a les persones amb situacinos vulnerables 
del municipi

Es posen els resultats assolits el 2019, però estan en 
funció dels recursos humans i  materials que es pugui 
disposar en funció de les subvencions dels programes 
d'orientació que es rebin
. 179 persones participants                                                    
. 33 tallers d'orientació sociolaboral                                       
. 7 visites a recursos sociolaborals                                        
. 10 tallers d'arts i oficis (amb tastet ocupacions)                  
. 1 tallers d'horticultura  / jardineria                                        
. 1 taller de restauració                                                          
. 10 accions grupals de creixem fent comunitat                     
. 9 grau de satisfacció de les activitats (escala 0-10) 
. 45% Inserció - formativa o laboral o activitat social -  

I-  Orientació Socioalaboral: TInteressos professional / 
TCompetències Clau / TProj. orientació profes./ TFes el 
teu CV / TEntrena’t per l’entrevista de feina i selec / 
TPlanifica't en la cerca / TCerca de feina amb smartphone / 
TXarxa contactes / TDrets i deures lab / TPer què serveix 
formar-me?/ TQuè és la resiliència? /  TJoc CEP / TGestió 
emocional, etc                                                                         

II- Arts i Oficis: TRestauració mobles, superfícies i 
tancaments / T.tastet altres oficis / T.Teatre comunitari / 
TDibuix i Còmic, etc                                                               
III- Jardineria i Horticultura: TJardineria / THorticult. 
CEP/ TAlimentació Responsable                                           
IV- Creixem fent comunitat:  Anem al teatre al TMC / 
Esmorzars saludables, TRecilatge roba,  etc 

Persones aturades, prioritàriament en situacions 
vulnerables i/o d'emergència econòmica i/o social

Ciutadania, empresa o entitat que vulgui colꞏlaborar

és un servei continu i el volum d'atenció depèn del recursos humans disposi l'àrea 
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Qualsevol servei local i supralocal d'atenció a persones i 
Comissions det treball que impulsen,  CES-Consell 
Econòmic i Social,  OTG de BdV, CFA Barberà Vallès 

Recursos propis d'estructura:  Responsable àrea 
orientació sociolaboral i dinamització comunitària i suport 
Tècnica d'orientació sociolaboral 

Fundació Barberà Promoció  

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Promoure la igualtat d’oportunitats

Servei Mesures Actives Inserció amb la CSL-Comissió Sociolaboral 

Servei específic per atendre les necessitats que presenten les persones amb emergència econòmica i/o social i/o 
situacions vulnerables i vetllar per millorar la seva orientació i integració sociolaboral. Potencia actuacions que, a 
l’hora, impulsin la xarxa comunitària com a factor clau per a la millora de l’ocupabilitat a partir de l'atenció integral. El 
servei inclou: atenció urgent i en xarxa davant cassos d’emergència econòmica i social greus; dinamització i 
coordinació de la CSL – Comissió Sociolaboral; participació en comissions i grups de treball municipals relacionats 
amb l’atenció a les persones; participació en altres xarxes supralocals amb el mateix objectiu i coordinació per 
l'expedició de l'ADEI- Acreditació Especials Dificultats Inerció i expedició de l'ACTIVA- Acreditació de l'activitat per la 
millora de l'ocupabilitat a l'entitat (ambdós acrediacions faciliten la inserció laboral i processos de selecció formatius o 
ocupacionals) 

-Atendre situacions d'emergència greus en xarxa local per 
palꞏliar de manera integral la situació                             -
Potenciar projectes d'atenció sociolaboral que responguin 
a les necessitats detectades i en xarxa local per vetllar per 
l'atenció integral                                                                       
-Coordinar i impulsar la CSL- Comissió Sociolaboral amb 
la participació dels/de les professionals locals que atenen 
a les persones en  transició atur treball           -Connectar la 
CSL amb altres comissions, àrees municipals i serveis 
locals i donar veu de les necessitats sociolaborals 
detectades al CES - Consell Econòmic i Social                      
-Potenciar l'expedició d'acreditacions que afavoreixin i 
facilitin la inserció sociolaboral de persones amb situacions 
vulnerables (ADEI, ACTIVA, altres que puguin sorgir)            

-40 atencions i/o tutories de suport a persones amb 
situacions vulnerables
-50 expedicions d'ACTIVA - Acreditació d'activitat per la 
millora de l'ocupabilitat a l'entitat 
-50 Acreditacions ADEI - Acreditació Dificultats Especials 
Inserció
-30 reunions de la CSL- Comissió Sociolaboral:
.1 GTPCSL -Grup Tècnic Polític CSL1 - anual - 
.4 GTCSL - Grup Tènic CSL - grup motor - trimetrals-
.25 GAXCSL- Grups Atenció en Xarxa - contínues i 
diversos grups segons temàtica: 
-25 reunions en xarxa local o suprlocal per millorar la 
transició atur treball i integració sociolaboral de la 
ciutadania 

- Atencions urgent de suport en xarxa                                    
- Coordianció per expedicions ADEI                                       
- Expedició ACTIVA                                                                 
- Particip Comissions locals(CVM, PEC,PLS, PLH)                
-Particip Xarxes supralocals                                                    
-Coord, realització i elab document reunions CSL: r.anual 
GTècnic-Polític; r.trim GTècnic (grup motor);

reunions continues atenció en xarxa: GAX seguiment 
pesones S.Socials i FBP  / GAX seguiment persones 
SIAD i FBP / GAX seguiment persones Barberà Inserta i 
FBP /GAX expedició ADEI (S.Socials, SIAD, FBP) / GAX 
Renda Garant Ciutad (SSocials, OTGBdV, FBP) / GAX 
Dinamitz Comunitària: Voluntariat -  Nouvingudes - 
Mediació) i FBP / Cultura i FBP

Persones aturades prioritzant les que es troben en 
situacions vulnerables i/o emergència econòmica i/o 

social  i persones que treballen en condicions precàries i 
volen millora la seva situació sociolaboral

servei continu 
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Fundació Barberà Promoció  

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Promoure la igualtat d’oportunitats

UBICAT: Programa d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social                     

Ofereix acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social a les persones aturades del municipi 
i a persones treballadores amb condicions precàries.  Ofereix els tallers de l'Escola i,  a l'hora, acompanyament 
individual i personalitzat per part del personal tècnica orientador que financia programa. Les bases reguladores del 
programa especifiquen la importància del VINCLE de la persona atesa amb el tutor/a d'orientació per aconseguir una 
evolució positiva. També valora molt important la flexibilitat en l'itinerari d'accions a fer dins del programa, adaptant-lo 
al perfil, demanda i necessitats que presenta cada persona. Promou avançar cap un model d'orientació centrat en la 
persona, que és el que preveu implementar el sistema d'ocupació de Catalunya i en aquest sentit, que es creïn equips 
tècnics d'orientació estables

-Millorar del benestar personal i autoestima i aprendre a 
veure les possibilitats per  "sortir del pou" i  per trobar feina  
-Recontactar amb el món social i mercat de treball, 
millorant competències i reconeixent interessos i 
potencialitats personals i professionals
- Dissenyar el pacte de recorregut on es defineixi el 
projecte personal i professional i els passos a fer 
- Facilitar l’aprenentatge de tècniques i recursos socials, 
formatius i laborals i acompanyar en la cerca d’aquests per 
assolir la inserció sociolaboral
-Consolidar l'estabilitat del personal tècnic d'orientació 
sociolaboral per poder treballar des del VINCLE establert 
entre les persones i el tutor/a d’orientació, que és 
fonamental per una intervenció exitosa, sobretot en 
persones amb sit. vulnerables 

Estan en funció que després de rebre l'atorgament de la 
pròrroga a desembre de 2020, el personal tècnic pugui 
continuar i iniciar el programa el gener 2021. Si s'aprova 
per atendre 50 persones:
. 50  persones participants
. 50 persones participen en tallers grupals de l'Escola 
CEP
. 50 persones reben acompanyament personalitzat 
amb tutories individuals (200 tutories) 
. 9 grau de satisfacció de l’actuació (escala 0-10)
. 35 % Inserció - formativa o laboral o activitat social -  
És el programa que permet, junt al prog. SLOASI  oferir 
els tallers de l'Escola CEP, doncs promou l'activació 
prelaboral, l'orientació sociolaboral activa i la dinamització 
comunitària. El prog. ORIENTA'T financia el material 
tallers horta i restauració mobles 

A nivell general les actuacions a desenvolupar són:  
- Orientació sociolaboral i dinamització comunitària
- Coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les 
empreses i de prospecció laboral 
- Recursos per a la capacitació del personal
Es realitza amb metodologia pròpia (el programa ho 
permet) i  es basa en 4 etapes a anar treballant:                    

Etapa I - Treball inicial personal
Etapa II - Treball de contacte amb el món laboral i social i 
activació comunitària
Etapa III - Creació del projecte personal professional i 
autonomia en anar-lo assolint 
Etapa IV - Formació i Acompanyament per a la inserció 
sociolaboral

Persones aturades prioritzant les que es troben en 
situacions vulnerables i/o emerrgència econòmica i/o 

social  i persones que treballen en condicions precàries i 
volen millora la seva situació laboral

es preveu atorgament a desembre 20 per iniciar a gener 21 

Serveis Socials i qualsevol servei local d'atenció a 
persones, OTG de BdV, Entitats i Empreses del municipi 
pel coneixement de l'entorn productiu i social 

Generalitat Catalunya:  Dep. Afers Socials i Famíla - Àrea 
Nous Jaciments Ocupació i Innovació Social  - SOC - 
Servei Ocupació de Catalunya;  Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social /  2 tècnics / talleristes 
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Ajuntament de Barberà del Vallès
1 Tècnic suport a projectes a jornada completa 75%

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

 Pla d’Ocupació pressupost Ajuntament de Barberà del Vallès de Foment a l’Ocupació 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès transfereix a la Fundació Barberà Promoció, la gestió tècnica i execució de 
projectes de plans d'ocupació per al Foment de l'Ocupació local , per a donar resposta a les necessitats expressades 
en diferents àmbit de la gestió municipal.
Tenim dues partides pressupostàries per a fer front als projectes:
- Partida Aportació municipal Projecte Vetlladores
 - Partida de Foment de l' Ocupació
- Partida Aportació extraordinària COVID 

 1. Gestionar el  "Projecte de Pla d’ocupació municipal  de 
suport d’auxiliars de monitoratge d’atenció a la diversitat” , 
curs escolar 2020-2021, amb partida de Aportació 
municipal projecte vetlladores.

2.- Gestionar el  Projecte de Pla d'ocupació municipal d' 
Agents Cívics curs escolar 2020-2021 amb pressupost 
Aportació extraodinàrria COVID

3.- Gestionar un proper projecte, pendent de definir, amb  
pressupost de Foment de l'Ocupació.

. 10 contractes d'auxiliar de monitoratge d'atenció a la 
diversitat durant la seva contractació
. 9 contrates d'agents cívics 
. X contractes (projecte a definir)
. 1 tècnic de seguiment dels projectes.

..Contractar 10 persones  per fer l'atenció als nens i nenes 
amb necessitats educatives especials del servei intelꞏlectiu 
del migdia que gestionen les AMPA/AFA dels CEIP's del 
municipi 
. Contractar 9 persones per a donar suport a les entrades i 
sortides dels centres educatius.
 . Oferir suport tècnic, en el marc del projecte ,per a tots els 
participants, treballadors ,entitats i personal ajuntament

. Fer el seguiment en el termes que expresen els 
convenis signats amb les AMPA/AFA 
. Programar tallers de recerca de feina per a les 10 
persones participants
.  Oferir els serveis de la Fundació Barberà Promoció a 
totes les persones participants tant durant la seva 
contractació com desprès de finalitzar els contractes.
. Lliurar a cada persona participant una carta de 

Persones aturades
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Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Orientar i facilitar l’accés al treball

Pla d’Ocupació Generalitat Treball i formació

En aquesta convocatòria de 2020, TIF COVID19, tenim 4 contractacions de peons de Neteja Via Pública, per a un 
total de 9 mesos: 
Línia PANP-COVID-  persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació 
per desoscupació o subside ni ajuts......................................................................... 2 contractes
Línia COVID: persones inscrites al SOC com a DONO a partir del 16/03/2020 ....................2 contractes
S’ha programat formació transversal per a un total de 80h en els continguts següents:
- habilitats de comunicaicó 30h /-competències digitals bàsiques 30h/ - com palar en pùblic 20h
La subvenció no inclou la contractació d'un Suport tècnic per a la dinamització de les persones contractades 

. Donar resposta a l’atorgament segons bases de 
convocatòria, mitjançant la contractació de persones 
aturades de la població de Barberà del Vallès, 
. Contractaran persones aturades, inscrites al SOC com a 
demandants d’ocupació, per una durada de 9 mesos a 
jornada complerta , amb el que es dona suport a serveis 
territorial del municipi.
. Activar els participants per trobar feina en el mercat 
ordinari.

. 4 persones beneficiàries 

. 4 itineraris d'inserció laboral-formatiu

. 3 Accions formatives

. Dinamitzar les sessions de  l'Impuls a plans ocupació per 
potenciar la inserció sociolaboral. amb itineraris formatius i 
de inserció
. Implementar les accions subvencionades del programa: 
formació i tutories
.Coordinació amb tècncics/ques de Serveis territorials

.Vetllar pel correcte compliment de la prevenció de riscos 
i mesures COVID,
. Publicar noticies de l'actuació 

persones aturades

OTG de Barberà del Vallès Ajuntament de Barberà del Vallès
.Tècnic suport projectes 25%
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Àrea Metropolitana. Despeses fins a un 20% restant del 
80% que subvenciona el programa. 

Fundació Barberà Promoció 

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Promoure la igualtat d’oportunitats

Pla d’Ocupació Àrea Metroplitiana de Barcelona

 Seguint amb la tipologia d’actuacions preferents del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 
2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2020-2021, i amb el suport econòmic 
d’aquesta, fem previsió d'executar el  Projectes de Plans d'Ocupació.
Aquests contractes responen a necessitats expressades pel nostre ajuntament, per tal de donar suport a projectes del 
municipi.

.Donar compliment a l’atorgament segons bases de 
convocatòria.
. Programar les accions formatives segons indiquen les 
bases de la convocatòria
. Vetllar per la correcta gestió del programa 

4 Persones de suport  tècnic contractades per :
- Suport tècnic a Comerç
- Suport tècnic a Polìgon A
- Suport tècnic a Servei Borsa de treball
- Suport tècnic a Transició energètica.

.Coordinació amb el tècnic de justificacions de FBP

. Coordinació amb els tècnics de recursos humans, 
compres i informàtica  de FBP
.Seguiment de les persones contractatades mitjançant 
trucades de seguiment als seus tutors responsables

persones aturades
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(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

Tutor TET i Punt CNO

Servei d'orientació professional adreçat a joves d'entre 15 i 24 anys.
Es realitzen entrevistes i tutories individals i grupals, oferint informació, orientació i acompanyament per facilitar 
l'accés al món laboral i/o iniciar un itinerari formatiu adaptat a les caracerístiques dels i de les joves.  També 
s'acompanya als i les joves en la tramitació de beques de la Fundació Nous Cims i Ministerio de Educación (acció 
vinculada a "LE4.1. La meva primera experiència laboral" del DeCO).
Aquest servei es realitzarà a les instal.lacions de la Torre d'en Gorgs.

. Facilitar el pas de l'escola al treball.

. Formar i introduir al món laboral i educatiu joves d'entre 
16 i 24 anys que no estudien ni treballen a través d'accions 
diverses.
. Iniciar i/o continuar processos d'orientació professional.
. Promoure la continuïtat formativa i/o retorn al sistema 
educatiu reglat.
. Impulsar la inserció laboral.

. 50 entrevistes d'orientació individual.

. 85 tutories individuals.

. 5 tutories grupals.

. 60 joves acompanyats.

. 8/10 de grau de satisfacció.

. 11 visites al Espai Jove La Roma.

. 5 reunions de coordinació amb agents locals.

. Que el/la jove se senti acompanyat durant el seu procés 
d'orientació a partir del vincle amb els i les professionals.
. Que els i les joves del municipi coneguin i facin ús dels 
serveis de Barberà Promoció.

. Entrevistes individuals per analitzar els interessos, perfil i 
demanda.
. Tutories individuals i grupals per acompanyar als i les 
joves en la cerca de formació i/o feina.
. Itineraris flexibles a mig i llarg termini que incorporen tant 
formació professionalitzadora com de competències 
bàsiques i transversals.

. Acompanyament intensiu i proper al llarg de tot l'itinerari, 
fins i tot en els primers mesos d'inserció laboral o de 
retorn al sistema educatiu.
. Accions d'intervenció directa amb les famílies.
. Visites mensuals al Espai Jove La Roma.
. Coordinació amb els agents locals que intervenen amb 
joves.

Joves de 16 a 24 anys.

. Secció de Col.lectius Socials i Cultura de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.
. Secció de Serveis Socials i Salut de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

. Cofinançat per Diputació de Barcelona (Tutor TET).

. Finançat per SOC (Punt CNO).

. 1 tècnic/a al 10% (Tutor TET).

. 1 tècnic/a a jornada complerta (Punt CNO).
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. Instituts de Barberà del Vallès.

. Mossos d'Esquadra (Oficina ORC) de Barberà del V.

. Policia Local de Barberà del Vallès.

. Agent de Salut.

. Cofinançat per la Diputació de Barcelona.

. 1 tècnic/a al 9%.

. 8 formadors/es (cada formador/a realitzarà un total de 24 
hores).

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

COB - Coneixement Ocupacions Barberà

Servei d'orientació professional adreçat, prioritàriament, a alumnat de 3er d'ESO dels Instituts Bitàcola, Can Planas i 
La Romànica.
Consisteix en orientar a l'alumnat a descobrir els seus interessos professionals a partir de realitzar 8 tallers teòrico-
pràctics, amb una durada d'1,5 hores cada taller, de diverses famílies professionals i/o sector professionals.
Els tallers són impartits per professionals vinculats a la família professional i/o sector ocupacional.
Aquest servei es realitzarà a les instal.lacions de la Torre d'en Gorgs.

. Facilitar la presa de decisió de l'alumnat en relació a 
quins estudis postobligatoris realitzarà.
. Assessorar a l'alumnat en l'elaboració de l'itinerari 
formatiu i professional.
. Donar a conèixer els serveis de Barberà Promoció a 
l'alumnat dels instituts.

. 335 alumnes participants (60 Institut Bitàcola, 110 
Institut Can Planas, 150 Institut La Romànica i 15 de 
Barberà Promoció).
. 8/10 de grau de satisfacció de l'alumnat.
. 8/10 de grau de satisfacció dels i de les formadores.
. Que el treball en xarxa i cooperatiu amb els instituts del 
municipi s'enforteixi.
. Que els i les joves coneguin que és i que fa Barberà 
Promoció.

1. Planificació. Del desembre'20 al gener'21: coordinació 
amb instituts i equip de Barberà Promoció; contactar amb 
formadors/es; organització i gestió de l'activitat; preparació 
del material.
2. Presentació de l'acció a l'alumnat i recollida de la 
documentació de l'alumnat: febrer'21.
3. Realització de l'acció: Pendent concreció dates

4. Valoració de l'acció. Abril-Maig'21: buidats dels 
qüestionaris de satisfacció i reunió amb equip directiu 
dels instituts. 

. Alumnat de 3er d'ESO dels instituts del municipi.

. Alumnat del PFI Auxiliar de vivers i jardins.

Desembre'20 - Maig'21
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Setembre'21 - Juny'22

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

PFI - Programes de Formació i Inserció

Formació adreçada a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol en educació secundària obligatòria.  
S'ofereix una formació de 1,000 hores en l'especialitat de "Auxiliar de vivers i jardins".  L'alumnat pot obtenir la 
següent titulació:
. Certificat de professionalitat de nivell 1 en l'especialitat de "Activitats auxiliars en vivers, jardins i centre de jardineria".
. Carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris - Nivell bàsic.
També s'acompanya als i les joves en la tramitació de beques de la Fundació Nous Cims i Ministerio de Educación 
(acció vinculada a "LE4.1. La meva primera experiència laboral" del DeCO).
Aquest programa es realitzarà a les instal.lacions de la Torre d'en Gorgs.

. Desenvolupar i consolidar la maduresa personal dels i de 
les joves.
. Proporcionar les competències professionals pròpies de 
qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions 
professionals, que en permetin la inserció al món laboral.
. Facilitar la continuïtat formativa, especialment en els 
cicles de formació professional de grau mitjà.
. Proporcionar orientació professional i acadèmica.
. Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i 
d'ocupació.
. Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat 
d'oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en 
l'accés dels i de les joves a la formació i al treball.

. 17 joves participants.

. 13 joves que finalitzin.

. 60% continuïtat formativa.

. 10% inserció laboral.

. 70% d'assistència.

. 8/10 de grau de satisfacció.

. 4 beques Zing atorgades a l'alumnat.

. Que l'alumnat millori el desenvolupament personal, 
maduratiu i motivacional.
. Que l'alumnat sigui capaç de desenvolupar les seves 
competències.
. Que hi hagi un vincle amb l'alumnat que millori la seva 
autoestima.
. Que l'alumnat visqui una metodologia d'aprenentatge 
més vivencial i funcional: realitzar 2 projectes APS-
Aprenentatge Servei.

. Assessorament i orientació en l'itinerari formatiu i 
professional, a partir del mòdul de Tutoria.
. Iniciació en una professió de manera pràctica, a partir del 
mòdul de Formació Professional.
. Obtenció de recursos pel desenvolupament personal i 
professional, a partir del mòdul de Formació General.

. Un primer contacte amb el món laboral, a partir de les 
pràctiques en empreses (180 hores).
. Realització de sortides/visites.
. Realització de projectes APS - Aprenentatge Servei: 
Guarnim l'Ajuntament i Creixem entre plantes.

Joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol en 
educació secundària obligatòria.

. Institut Bitàcola, Can Planas i La Romànica.

. Llars Infants Municipals La Baldufa i El Bosquet.

. Mossos d'Esquadra i Policia Local del municipi.

. Secció Educació, Col.lectius Socials i Salut de BdV.

. Cofinançat per la Diputació de Barcelona.

. 1 formador/a Formació Professional al 67%.

. 1 tutor/a i formador/a Formació General al 25%.

. 1 Formador/a Formació General al 40%.
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. Institut Bitàcola, Can Planas i La Romànica.

. Secció d'Educació, 1a infància i família.

. Secció Col.lectius Socials i Cultura.

. Secció de Serveis Social i Salut.

. Finançat per la Diputació de Barcelona.

. 1 tutor/a i formador/a al 10%.

. 1 formador/a al 40%.

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

Curs de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i Joves en transició

Formació adreçada a joves que no han obtingut el títol en educació secundària obligatòria, on s'ofereix:
- Classes per a la preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, adreçat a:
. Alumnat PFI
. Joves que estiguin cursant l’ESO a algun centre de secundària de Barberà del Vallès i que puguin complimentar els 
estudis d’ESO amb el Curs d’accés.
. Joves vinculats a alguna programa de Barberà Promoció.
- Recursos (ordinadors, material, professorat de suport,…) en un context acollidor i proper.
- Tutories individuals i grupals mitjançant el projecte d'orientació educativa i professional Joves en transició de la 
Diputació de Barcelona.

. Promoure el retorn al sistema educatiu i l'accés a la 
formació professional.
. Reduir l'AEP - Abandonament Escolar Prematur 
mitjançant l'acompanyament i el reforç continu.
. Impulsar les transicions educatives.
. Ajudar als i a les joves a entendre la necessitat de formar-
se per millorar l'accesibilitat al mercat de treball.

. 20 joves participants.

. 15 joves que finalitzin.

. 50% aprovats prova d'accés a grau mitjà.

. 50% continuïtat formativa.

. 8/10 de grau de satisfacció.

. Que hi hagi un ambient de confiança i acompanyament 
amb l'alumnat.
. Que els i les joves del municipi coneguin i facin ús dels 
serveis de Barberà Promoció.
. Que el treball en xarxa i cooperatiu amb els instituts del 
municipi s'enforteixi.

. Classes magistrals de matemàtiques, llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera i competència social 
i ciutadana.
. Recolzament en la realització de deures i treball.
. Tutories individuals i grupals per acompanyar als i a les 
joves en el seu itinerari formatiu, mitjançant el projecte Full 
de Ruta.

. Desenvolupament d'hàbits d'estudi.

Joves sense el títol en educació secundària obligatòria.

Octubre'21 - Maig'22
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Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

CTET - Comissió Transició Escola Treball

Comissió tècnica de treball del Consell Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès formada per 
professionals de la comunitat educativa del municipi.
Aquest servei es realitzarà a les instal.lacions de la Torre d'en Gorgs.

. Promoure els serveis i accions municipals per facilitar als 
i les joves el seu procés de transició de l'escola al treball.
. Dissenyar i portar a terme projectes de manera conjunta 
entre les diverses seccions de l'Ajuntament.
. Vetllar per la rendibilització de recursos del municipi 
adreçats als i les joves en fase de transició escola treball.
. Detectar les necessitats d'actuació per afavorir el procés 
de transició.

. 3 reunions generals.

. 10 reunions dels grups de treball.

. 15 representants de la comunitat educativa.

. Representació d'una gran part de la comunitat educativa 
de Barberà del Vallès.
. Que hi hagi una xarxa entre els i les professionals de 
Barberà del Vallès envers la transició escola treball.

. Reunions trimestrals per definir el pla d'actuació proposat 
així com fer un seguiment de l'evolució d'aquest.
. Reunions de grups de treball on es treballen les següents 
línies d'actuació:
_ COB - Coneixement Ocupacions Barberà.

_ Impuls de l'Economia Social i Solidària i Emprenedoria 
als instituts de Barberà del Vallès.
_ Suport a mares i pares.
_ Transicions Educatives: de l'ESO als PFI.
_ Tutories TET.
_ En Ruta - Vídeos d'orientació professional.

Joves en fase de transició escola treball.

01.09.21 - 30.07.22

Instituts de BdV; AMPA's de centres de Secundària de 
BdV; Centre Formació Adults de BdV; Barberà Inserta; 
Serveis Educatius Vallès Occidental; Secció Educació, 
Joventut i Serveis Socials de l'Ajuntament.

. Cofinançat per la Diputació de Barcelona.

. 1 tècnic/a al 4%.
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Fundació Barberà Promoció i Secció d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

L'orientació, clau en l'èxit educatiu

Projecte d’Orientació de Ciutat adreçat, prioritàriament, a l’alumnat de 3er i 4rt d’ESO dels centres de secundària de 
Barberà del Vallès per donar suport a les estratègies d’orientació dels centres de secundària en la implementació 
d’actuacions d’orientació.
Aquest Pla es desenvoluparà amb la coresponsabilitat i participació de tots els agents de la comunitat educativa del 
territori que tinguin vinculació amb l’orientació professional i les transicions de l’escola al treball i se'n farà un 
seguiment des de la Comissió Èxit Educatiu del Consell Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
Aquest programa es realitzarà, preferentment, a les instal.lacions dels instituts de secundària de Barberà del Vallès.

. Donar suport a les estratègies d’orientació dels centres 
de secundària en la implementació d’actuacions 
d’orientació.
. Donar suport als i a les tutores dels centres de 
secundària en els processos d’orientació a les transicions 
educatives.

. Realitzar, com a mínim, 2 de les activitats proposades.

. 8/10 de grau de satisfacció.

. Que l'alumnat de secundària de Barberà del Vallès 
millorin en el seu procés d'orientació professional.

Es proposa realitzar les següents actuacions:
. Observatori de trajectòries educatives i transicions 
educatives.
. COB - Coneixement Ocupacions Barberà

Alumnat de 3er i 4rt d'ESO dels centres de secundària de 
Barberà del Vallès.

. Representants de la Comissió Èxit Educatiu del Consell 
Municipal d'Educació.

. Finançat per la Secció d'Educació, 1a infància i família 
de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
. 1 tècnic/a al 18%.

(vegeu "Graella Síntesi")



Síntesi
Eix 1.

Objectiu 
estratègic

1.4

Línia 1.4.7

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

OrientaGarden

Projecte d’orientació professional adreçat a alumnat amb dificultats d’aprenentatge dels Instituts de Barberà del Vallès 
que pretén, prioritàriament, ajudar als i a les joves a finalitzar els estudis de secundària i continuar amb un itinerari 
educatiu adequat al seu perfil.
Una persona experta en jardineria, contractat/da per la Fundació Barberà Promoció, assistirà setmanalment a cada 
institut per realitzar tasques de formador/a de jardineria al grup d’alumnat triat.  Aquests alumnes, sota la supervisió 
de l’expert/a en jardineria, realitzaran tasques de manteniment dels espais verds dels instituts.
En paralꞏlel, una persona orientadora de la Fundació Barberà Promoció realitzarà tasques d’orientació professional a 
l’alumnat 

. Afavorir que l’alumnat, amb dificultats d’aprenentatge i un 
baix nivell de motivació, finalitzi els seus estudis de 
secundària.
. Impulsar la continuïtat formativa dels i de les joves que 
estan cursant 4rt d’ESO.
. Facilitar la definició d’itineraris educatius.

. 78 alumnes participants (60 Institut Bitàcola, 8 Institut 
Can Planas, 10 Institut La Romànica).
. 8/10 de grau de satisfacció de l'alumnat.
. Que el treball en xarxa i cooperatiu amb els instituts del 
municipi s'enforteixi.
. Que els i les joves coneguin que és i que fa Barberà 
Promoció.

1. Planificació: Octubre'20 al novembre'21: coordinació 
amb instituts i equip de Barberà Promoció.
2. Presentació de l'acció a l'alumnat i recollida de la 
documentació de l'alumnat: novembre'21.
3. Desenvolupament del projecte: novembre'21-juny'21.

4. Valoració del projecte: juny'21.

. Alumnat de 2on i 3er d'ESO dels instituts del municipi.

Novembre'20 - Juny'21

. Instituts de Barberà del Vallès. . Cofinançat per la Diputació de Barcelona.
. 1 expert/formador en jardineria al 33%.
. 1 orientador/a al 12%



Síntesi
Eix 1.

Objectiu 
estratègic

1.4

Línia 1.4.8

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ajuntament Badia 
del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament 
de Polinyà, Grupo Hada, Biotecnal SA, Escola Tècnica del 
Vestir SL, Fundació Eurecat, UAB, Associació Basket 

. Servei d'Ocupació de Catalunya.

. 1 tècnic/a a jornada complerta.

Consell Comarcal Vallès Occidental

Millorar l'ocupabilitat i fomentar l'ocupació de qualitat amb igualtat d'oportunitats

Afavorir la qualificació i la incorporació dels i de les joves en el mercat de treball

Programes Singulars

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys en recerca de noves oportunitats laborals i formatives.  S'ofereix, d'una 
banda, serveis d'orientació i tutorització, i de l'altra, formació i adquisició d'experiència professional.
Aquest programa és una agrupació liderada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i composada per: Ajuntament 
Badia del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Polinyà, Grupo Hada, Biotecnal SA, Escola 
Tècnica del Vestir SL, Fundació Eurecat, UAB, Associació Basket Beat i Associació Epona.
Aquest programa es realitzarà, preferentment, a les instal.lacions dels instituts de secundària de Barberà del Vallès.

. Acompanyar i millorar l'ocupabilitat de persones joves en 
el mercat de treball, donant a conèixer el sectors de pes de 
la indústria de la comarca introduint-la com una opció de 
futur en la seva trajectòria laboral.

. 15 joves participants.

. 15 joves que finalitzin.

. 60% continuïtat formativa.

. 35% inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

. 70% d'assistència.

. 8/10 de grau de satisfacció.

. Que l'alumnat millori el desenvolupament personal, 
maduratiu i motivacional.

. Orientació professional, definició d'ojectius i identificació 
de les ocupacions rellevants.
. Formació professionalitzadora en sectors emergents.
. Pràctiques en empresa: 80 hores.
. Entrenament de competències transversals i habilitats 
tecnològiques 4,0.

. Acompanyament i suport a la inserció laboral i/o retorn al 
sistema educatiu.

. Persones joves d'entre 16 i 29 anys beneficiàries de 
Garantia Juvenil.

. Estar inscrita al SOC com a Demandant d'Ocupat no 
Ocupat.



Síntesi

Eix 2.

Objectiu 
estratègic

2.1.

Línia 2.1.1

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Ajuntament Sabadell, Ajuntament de Ripollet, Ajuntament 
Sant Quirze del Vallès, Ajuntament Castellar del Vallès.

. Fons propis, Diputació de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya.
. 1 responsable tècnic àrea Emprenedoria (70%)

Fundació Barberà Promoció

Impulsar i enfortir el teixit empresarial fomentant el cooperativisme i altres projectes 
i dPromoure i fomentar la capacitat emprenedora, la creació d’empreses

Centre Local de Serveis a les Empreses CLSE 

Fundació Barberà Promoció és  Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) que acompanyen les persones 
emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques, amb 
l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territoril. 
També formem part de Catalunya Empren per donar suport a aquest servei juntament amb l'ajuntament de Castellar, 
Sant Quirze del Vallès i Ripollet.
També oferim Servei punt PAE en el que l’emprenedor pot crear de manera telemàtica i gratuïta, les formes jurídiques 
més habituals: autònoms, Societat de Responsabilitat Limitada (SL) i Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), 
mitjançant el Document Electrònic Únic. La tramitació telemàtica ofereix major agilitat a l’hora de crear una empresa 
que la tramitació presencial.

Potenciar l’esperit emprenedor.
Acompanyar a les persones emprenedores en la creació 
de la seva empresa mitjançant informació, assessorament 
i formació per a aquestes noves idees de negoci.
Potenciar i donar a conèixer punt PAE

.140 consultes

.80 projectes  iniciats

.20 plans de empresa assessorats 

.15 empreses creades

.20 llocs de treball en empreses creades 

.5 tallers de sensibilització emprendora

.50 participants en tallers de sensibilització

.12 empreses constituides punt PAE

Assessorament individualitzat a persones emprenedores.
Realització de plans d'empresa.
Impartició de xerrades de sensibilització.
Constitució d'empreses a trvés del punt PAE.

. Població emprenedora (assessorament)

. Joves i població en general (sensibilització)

01 de gener a 31 de desembre 2021



Síntesi

Eix 2.

Objectiu 
estratègic

2.1.

Línia 2.1.2

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Impulsar i enfortir el teixit empresarial fomentant el cooperativisme i altres projectes 
i dPromoure i fomentar la capacitat emprenedora , la creació d’empreses

Subvencions a l'emprenedoria (Fons Extraordinari CLSE)

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa a diposició un fons extraordinari 
als centres locals de serveis a les empreses (CLSE) per a donar resposta a les necessitats d'emprenedors i empreses 
sorgides arran de la COVID-19. Els serveis i activitats subvencionables seran serveis d'informació, consultes, 
tramitacions, assessorament, accions de sensibilització i formació, serveis d'allotjament, jornades, esdeveniments, 
subvencions a empreses, etc.
En aquest entorn, l'Ajuntament de Barberà té la voluntat d’establir una línia d’ajuts econòmics per al foment de 
l’autoocupació de les persones desocupades del municipi. L’Ajuntament aportarà un màxim de 4.000 € per persona 
participant en la proposta emprenedora beneficiària.

Fomentar l'autoocupació entre les persones en situació 
d'atur de Barberà del Vallès.

. 6 solꞏlicituds de subvenció atorgades.

Difusió del programa d'ajuts
Gestió de documentació i expedients dels 
emprenedors/res per a la tramitació dels ajuts segons 
bases de la convocatòria

Persones empadronades a Barberà del Vallès en situació 
d'atur que es constitueixen per iniciar un projecte 
empresarial

01 de juliol de 2021 a 31 de desembre de 2022

Ajuntament de Barberà del Vallès - OAE, OAC i 
comunicació
Diputació de Barcelona

Recursos Propis, Diputació de Barcelona
1 responsabe àrea Emprenedoria



Síntesi

Eix 2.

Objectiu 
estratègic

2.2.

Línia 2.2.1

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Fundació Barberà Promoció

Impulsar i enfortir el teixit empresarial fomentant el cooperativisme i altres projectes 
i dAfavorir la consolidació i el creixement de les empreses

Formació als nous emprenedors/empresaris

Dissenyar, organitzar e impartir accions de formació que tenen com a objectiu millorar els coneixements i habilitats en 
matèria de planificació i gestió empresarial de les persones emprenedores i augmentar d’aquesta manera les 
possibilitats d’èxit de la seva empresa.
Les accions de formació estan adreçades a un mínim de 7 persones i poden tenir una durada aproximada d’entre 4 i 
12 hores.

Aumentar el coneixement dels emprenedors i empresaris.
Aumentar les probabilitats d'èxit dels emprenedors.

. 6 accions de formació

. 60 participants

. Grau de satisfacció 8/10

Accions formatives en matèria de contingut en l'elaboració 
d'un pla d'empresa, marquèting, tècniques de negociació, 
gestió comercial, pla de producció, pla d'operacions, 
aspectes jurídics, fiscals i econòmics.

1 de març de 2021 a 31 de desembre de 2021

Ajuntament  de Sabadell, Ajuntamente de Sant Quirze del 
Vallès, Ajuntament de Castellar del Vallès i Ajuntament de 
Ripollet

Recursos Propis, Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya.
1 responsable àrea d'Emprenedoria (30%)

(vegeu "Graella Síntesi")



Síntesi

Eix 2.

Objectiu 
estratègic

2.2

Línia 2.2.2

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Impulsar i enfortir el teixit empresarial fomentant el cooperativisme i altres projectes 
i dAfavorir la consolidació i el creixement de les empreses

Gestió de l’atorgament d’assignacions econòmiques per al manteniment de l'ocupació en 
autónoms i microempreses menors de 4 treballadors

A 9 de Juny de 2020, a Barberà del Vallès hi ha 510 Expedients de Regulació sumant tots els sectors però que 
afecten directament i de forma especial en el sector del comerç a 1080 treballadors.
L’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de l'execució del Pla metropolità de suport a les polítiques socials 
municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i  davant l’actual situació de crisi econòmica, accentuada 
per la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, vol establir una línia de subvencions públiques per 
mantenir l'ocupació en el sector comerç.
El suport per el manteniment de l’ocupació en el sector del comerç es presenta com un dels elements bàsics de 
l’estratègia de promoció econòmica i cohesió social de la nostra ciutat.

. Fomentar la sostenibilitat del sector comercial del 
municipi mitjançant una línea de subvencions públiques 
per mantenir l'ocupació.

. Assegurar la supervivencia i el mateniment de 15 llocs 
de treball del sector comerç de Barberà.

. Difusió de les bases i convocatòria en diferents mitjans.

. Facilitar la presentació de solꞏlicituds.

. Gestionar els expedients

. Presentar la justificació tècnica i econòmica.

.Seguiment del procediment de gestió de les 
subvencions.
. Vetllar per a que els solꞏlicitants compleixin els criteris 
indicats a les bases.

Persones autònomes
Microempreses de menys de 4 treballadors 

1 d'octubre de 2020 a 30 de juny de 2021

Ajuntament - OAC i OAE
Ajuntament- Comunicació
Àrea Metropolitana de Barcelona

1/2 tècnic subvencionat per l'AMB



Síntesi

Eix 2

Objectiu 
estratègic

2.3

Línia 2.3.1

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

(vegeu "Graella Síntesi")

SOC propis

Fundació Barberà Promoció 

Impulsar i enfortir el teixit empresarial fomentant el cooperativisme i altres projectes 
i d Promoure la responsabilitat social de les empreses

Jornada sobre Responsabilitat Social Empresarial - RSE 

Promoure la responsabilitat social de les empreses sensibilitzant-les amb la difusió de bones pràctiques a través de 
trobades (networkings) i adreçar-les per la contractació de colꞏlectius amb especials dificultats d’inserció laboral.

. Organitzar una jornada en el marc del programa Xarxa 
d'empreses amb compromís de la Generalitat de 
Catalunya.
. Reunirnos amb el Cap i Tècnic del Serveis a Empreses 
de la Generalitat per a valorar la seva participació.
. Presentar el Programa de Xarxa d'empreses amb 
Compromís durant la jornada.
. paricipació de representants de l'ajuntament de BdV
. Dinamitazar als representants de les associacions 
empresrials de BdV per a la seva participació.

 1 jornada
50 empreses participants 
150 empreses informades

. Difusió

. Publicitat

. Noticies

. Coordinació amb Xe@c

empreses

a concretar data



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.1

Línia 3.1.1

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Fundació Barberà Promoció

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

Orientar els recursos humans a l’acompliment de la missió de l’empresa

Potenciar les competències personals per millorar les habilitat, actituds i valors del personal, 
en especial en aquells que composin els valors de l'empresa

Considerem els RRHH de l'entitat com a peça clau pel bon funcionament. La motivació és una de les armes més 
importants per assolir l'èxit personal per això creiem necessari primer conèixer i avaluar tant el clima laboral com el 
grau de satisfacció de la feina feta.

. Fer dels Recursos humans un motor de millora en els 
processos i funcionament de l'empresa potenciant la 
igualtat d'oportunitats entre les persones treballadores.

. 3 cursos de formació interna

. 1 estudi d'avaluació de satisfacció personal i/o clima 
laboral
. Grau de satisfacció de formació 8 (escala 0-10)
. 1 mesura correctiva proposada per Delegats personal

. Es passaran una sèrie de qüestionaris per tal d'avaluació 
del grau de satisfacció del personal
. Anàlisi del clima laboral avaluable mitjançant les 
coordinacions internes entre les persones treballadores.

. Personal Fundació Barberà Promoció

Fons propis

(vegeu "Graella Síntesi")



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.2

Línia 3.2.1

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

 La posada en marxa d'un pla de millora global de la gestió de l'organització que condueixi a una millora dels resultats 
requereix un compromís de totes les persones que colꞏlaboren amb les activitats de millora, de manera que fer bé les 
coses des del principi i orientar-se cap a la satisfacció del client/usuari formi part de la feina quotidiana i sigui una 
norma arrelada en la cultura de l'organització.

. Mantenir el certificat ISO 9001:15

. Mantenir o millorar els indicadors de qualitat

. Vetllar pel correcte funcionament de l'equipament 
informàtic
. Vetllar per la seguretat en les dades informàtiques

1 certificació
5 idees de millora
50% de idees de millores implantades
1 manteniment preventiu de l'equipament informàtic anual
12 còpies de seguretat del servidor mensuals       

.Consolidar  l'adaptació del canvi d'entitat certificadora-
norma ISO 9001:15 en el servei de formació ocupacional 
subvencionada                                                                        
.Gestionar la Planificació Estratègica (DAFO-Indicadors-
Objectius-Fitxes de riscos-comunicació)
.Executar la revisió anual del sistema

Alumnes dels cursos Treballadors/es de la Fundació Barberà Promoció

(vegeu "Graella Síntesi")

 Desenvolupar la innovació i la millora contínua 

Mantenir  els sistemes de qualitat de l'entitat

01.01.21 - 31.12.21

Entitat certificadora externa: ICDQ SOC
Recursos propis
RRHH: RESP_FO (15%)-ST_FO (5%)-Administrativa_FO 
(10%)-



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.2

Línia 3.2.2

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

Fundació Barberà Promoció

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

Desenvolupar la innovació i la millora contínua

Millores eina Actualitza't

Barberà Promoció disposa de l’aplicació Actualitza’t, el principal sistema d’informació que ja té els processos 
d'extracció i transformació de dades en indicadors, a partir dels quals es realitzen informes i quadres de 
comandament. És una eina que es va desenvolupant en aquest àmbit i encara es van fent millores per adequar-la als 
requeriments d’indicadors gerencials, del Patronat i per la gestió de serveis i programes.

. Adaptar l'actualitza't a la tecnologia actual

. Millora continua amb necessitats del diferents serveis de 
Barberà Promoció
. Modificar i ampliar l'Actualitza't segons les necessitats de 
la nova oficina d'atenció a l'empresa (OAE)

. Canvi de l'eina a les noves versions de PHP

. Acomplir les necessitats dels diferent serveis a nivell de 
l'Actualitza't, incloent si més no 5 noves funcionalitats

.Migració de servidor de les dades

.Adaptació del codi a PHP 7.1.X

01.10.19 - 31.12.20

Ajuntament de Barberà del Vallès (OAE) Recursos propis

(vegeu "Graella Síntesi")



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.3

Línia 3.3.1.

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

. Altres àrees de serveis de l'entitat i de l'àmbit de 
promoció econòmica i social.
. Altres àrees de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

. Fons propis

. 1 resp. tècnic - 60%

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

Sistema d'informació, Anàlisi socioeconòmica i Planificació

Informes i publicacions socioeconòmiques

La línia d'actuació consisteix en l'anàlisi del mercat de treball local, i de l'activitat econòmica en general. Es realitza 
l'actuació per generar coneixement socioeconòmic, prioritzar i planificar polítiques actives d'ocupació, i donar suport a 
la solꞏlicitud i justificacions de projectes. 
La línia conté dos subactuacions, els informes interns i les publicacions d'amplia difusió. En el primer cas són 
informes específics i consultes, normalment sota demanda, que donen resposta a necessitats contretes d'agents de 
les polítiques actives d'ocupació i dinamització empresarial, principalment.
En el segon cas les publicacions tenen un ventall més ampli de temàtiques, també útils per la planificació d'altres 
polítiques públiques d'àmbit local.

. Generar coneixement sobre l'entorn socioeconòmic sobre 
el mercat de treball i l’activitat productiva per a la 
planificació de polítiques actives d’ocupació i de 
dinamització empresarial.
. Aprofundir en el coneixement de la realitat del mercat de 
treball en particular, i de l’activitat socioeconòmica en 
general, de Barberà del Vallès.
. Implementar sistema de difusió freqüent

. Atendre les demandes d'informes i consultes per 
solꞏlicituds o justificacions, si s'escau, de polítiques 
actives d'ocupació i dinamització empresarial.
. 40 informes socieconòmics o consultes 
. 4 butlletins “Barberà en Xifres” i 
. 4 “Conjuntura laboral bdv” i "4uatre dades mdt"

. Realització d’informes socioeconòmics, consultes o 
informes de detall sota demanda.
. Activitats pròpies de l'anàlisi com són:
...recerca d'informació, registres administratius, etc.,
...anàlisi de dades, i redacció,
...edició i reforçar la difusió de la informació.

. Agents de polítiques públiques d'ocupació i dinamització 
empresarial

. Agents locals de polítiques públiques.

. Població en general

Servei continu



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.3

Línia 3.3.2.

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

. Diputació de Barcelona i Observatoris de la XODEL 
(Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament)
. Municipis de la Xarxa Perfil Ciutat

. Fons propis

. 1 resp. tècnic - 5%

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

Sistema d'informació, Anàlisi socioeconòmica i Planificació

Anàlisi socioeconòmica en xarxa intermunicipal

El treball en xarxa possibilita conèixer més fonts d'informació, accedir-hi més fàcilment, ajuda a intercanviar eines 
d'anàlisi, compartir metodologies i bones pràctiques d'anàlisi, entre altres. A l'hora, doncs, de generar coneixement 
socioeconòmic és vital compartir dades, eines, metodologies i estudis amb altres serveis d'estudis i observatoris, el 
que alhora ajuda a optimitzar els recursos destinats a l'anàlisi. 
La realització d'informes i estudis conjunts implica un major retorn en relació a la dedicació esmerçada. 
A nivell de l'Observatori econòmic i social es colꞏlabora en xarxa principalment amb la Xarxa d'Observatoris de la 
Diputació de Barcelona (XODEL), 21 Observatoris; i amb la Xarxa del Perfil de Ciutat, grup de 14 ciutats de dimensió 
mitjana de Barcelona província.

. Crear sinèrgies amb altres Observatoris per a crear 
coneixement.
. Aportar coneixement amb la realització conjunta 
d'informes, articles i estudis, amb altres Observatoris de 
municipis del Perfil de la Ciutat i de la XODEL.
  

. 1 estudis socioeconòmics en xarxa.

. 2 informes per www.perfilciutat.net

. Realització d'articles per www.perfilciutat.net

. Compartir eines, metodologies, i dades amb els 
Observatoris de la XODEL - Diputació de Barcelona

. Adminsitració local

. Agents del territori

Servei continu



Síntesi

Eix 3.

Objectiu 
estratègic

3.3

Línia 3.3.3.

Descripció

Objectius Resultats esperats

Activitats

Destinataris

Calendari gen-feb mar-abr mai-jun jul-ago set-oct nov-des

d'execució

Entitat responsable

Altres agents implicats Fonts de finançament i Recursos

Indicadors avaluables

. Ajuntament de Barberà del Vallès (Comerç, Àrea ST) 

. Actividades Integradas, SA

. Barberà Inserta

. Fons propis i Diputació de Barcelona (XGL)

. 1 resp. tècnic - 35%

(vegeu "Graella Síntesi")

Fundació Barberà Promoció

Excelꞏlència en la gestió, treball en xarxa, comunicació eficaç i la planificació contínua

Sistema d'informació, Anàlisi socioeconòmica i Planificació

Avaluació i Planificació

. Es realitzarà el seguiment i avaluació de les actuacions 2020 i tancament del Pla director de Desenvolupam. 
econòmic, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 2018-2020, pla que guia i identifica els projectes 
estratègics per la promoció i dinamització econòmica per aquest període, pla paraigües que no substitueix els plans 
d'actuació de les entitats de promoció econòmica.
. En la mateixa línia, circumscrit a Fundació Barberà Promoció es segueix realitzant la Memòria d'activitats, a la qual 
està vinculada l'Informe d'avaluació de les actuacions 2020.

. Seguir i avaluar l'anualitat 2020 del pla director de 
Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
. Seguir i avaluar el Pla d'actuació 2020 de Fundació 
Barberà Promoció.
. Finalització del Pla DE 2021-2023 i seguiment de les 
actuacions 2021

. 1 informe d'avaluació Pla DeCO 2020 i tancament Pla 
DeCO 2018-20
. Finalització del Pla DE 2021-2023
. Seguiment Pla DE 2021
. 1 informe d'avaluació Pla d'actuació FBP 2020

. Realització de seguiment del pla director de Desenv. 
econòmic, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament BdV.
. Gestió Comissió Promoció econòmica.
. Avaluació de les actuacions desenvolupades en 2018 per 
Fundació Barberà Promoció
...- avaluació quantitativa: 150 indicadors, valorant el grau 
d'execució en funció de les fites establertes

... - avaluació qualitativa es tindrà en compte l'avaluació 
quantitativa i valoració conjunta del grau d'execució de 
l'activitat.
. Establiment de metodologia comuna de valoració del 
servei i programes per part d'usuaris (quins serveis, 
qüestionaris, etc.)

Gerència i Patronat de Fundació Barberà Promoció, 
Gerències d'AISA i Barberà Inserta i àmbit de Comerç

de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Servei continu


