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Línees d'actuacions Breu Descripció Indicadors avaluables

Resultats 

esperats 

2022

1r tr 2n t 3r t 4t t

Seguiment 

Gen-Jun. 

2022

Grau 

d'acompli

ment

Àrea  

resp.
Pressupost

eix 2 40850 201 100,0% Total 3.564.843,12

Eix 1. Millorar l'ocupació i amb igualtat d'oportunitats 2.937.134,89

Línia 1.1 Millorar la qualificació professional de les persones 856.665,90

núm. cursos 6

núm. alumnes cursos 90

% alumnes finalitzen formació 80%

% alumnes en pràctiques en empresa 60%

% inserció laboral cursos 55%

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

núm. d'empreses informades 10 .

núm. cursos 1

núm. alumnes cursos 15

núm inserció laboral 60%

% alumnes finalitzen formació a mida 80% .

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

núm. cursos 25

núm. alumnes cursos (execució directa-120, cessió d'espais-

15, derivació d'alumnes-10)
145

núm. empreses participants 50

% alumnes finalitzen formació 80%

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

núm. empreses participants 10

núm. cursos 1

núm. alumnes cursos 15

% alumnes finalitzen formació 80%

núm. contractes de formació i aprenentatge 15

núm. de joves que inicien 17

núm. de joves que finalitzen 13

% continuïtat formativa 60%

% inserció laboral 10%

% d'assistència 70% .

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

núm. de beques Zing atorgades 2

núm. de joves que inicien 20

núm. de joves que finalitzen 15

% aprovats prova accés a cicles formatius de grau mitjà 50%

% continuïtat formativa 50%

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

Línia 1.2 Promoure l'ocupació de qualitat 163.880,60

EApE - Entrevistes d'Apuntar-se a l'Entitat 280

EOI- Entrevistes Orientació Inicials a persones amb 

situacions vulnerables        
75

 EOI - Entrevistes Orientació Inicials a persones aturades 50

Persones orientades on-line acreditació experiència-ICQP 15

núm. Tallers C des del Servei de Feinateca a la carta 100

núm. Persones participants als Tallers C 125

núm. acompanyaments en tallers C 250

núm. persones en acompanyaments individuals 25

núm. manuals/eines de cerca activa millorades o creades 5

núm. d'empreses seguides o prospectades 500

núm. visites anuals de seguiment o prospecció 150

núm. empreses noves a l'Actualitza't prospectades 50

núm. alumnes amb convenis en pràctiques 120

núm. visites d'alumnes en empreses 10

433.069,50

39.978,00

113.738,40

162.600,00

69.316,69

Formació adreçada a joves que no han obtingut el títol en ESO. S'ofereix: Classes per a la 

preparació de la prova d'accés a CFGM; Suport a joves que hagin estat vinculats a algun 

programa de l'entitat i que, actualment, estiguin realitzant el Graduat d'Educació Secundària 

a un Centre de Formació d'Adults o a l'IOC; Recursos (material, professorat de suport, ...) en 

un context acollidor i proper; Tutories mitjançant el projecte d'orientació educativa i 

professional Joves en Transició de la Diputació de Barcelona.

Prospecció i intermediació amb 

empeses del territori 

07.7

07.7

07.5

01.4

Suport a les empreses per a la implementació del pla de reskilling i upskiling del seu 

personal. Adquisició de noves competències (tant tècniques-hard com transversals-soft) i 

adaptació a entorns ja existents de l'empresa per part de les persones treballadores  per 

adaptar-se a les noves exigències de l'entorn productiu provocades especialment per la 

digitalització, la transició energètica i la sostenibilitat. Execució directa de formació i difusió 

de cursos d'altres entitats col.laboradores (via cessió d'espais o derivació d'alumnes)

01.4

07.7

07.7

1.2.2

Curs de preparació per a l'accés a 

cicles formatius de grau mitjà i Joves 

en transició

FO/OC

46.800,00

60.000,00

47.280,00

1.1.1
Formació professional per a l'ocupació 

(ocupacional-SOC)

Formació adreçada a persones aturades. Objectius bàsics: aconseguir la inserció laboral, 

obtenir titulació oficial d'àmbit estatal (CP). 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  i d'acompanyament tutorial a l'alumnat individual i grupal per millorar l'èxit 

en l'itinerari personal-professional. Es prioritzarà la detecció i impartició de formació 

relacionada amb nous perfils professionals: Atenció a la Cura de persones, química, 

logística, a partir de la concertació público-privada en el sector. Execució amb participació 

d'empreses prestadores de serveis (municipals i externes) fomentant el compromís 

d'inserció posterior. S'inclourà a totes les especialitats formatives un mòdul de formació 

complementària transversal en inciació a la informàtica i internet.

1.1.2 Forma i Insereix (SOC)

Desenvolupament d'actuacions de capacitació dissenyades a mida de les necessitats de les 

empreses, tant dels/de les treballadors/es com de persones aTurades i que comportin el 

compromís de la seva contractació laboral.

Difondre la formació amb compromís de contractació a les empreses com a alternativa per 

respondre a les seves necessitats de personal (convocatòries SOC: Forma i Insererix, etc..)

FO

FO1.1.3
Formació professional per a l'ocupació 

(contínua-CONFORCAT)

Experimentar amb noves metodologies d'impartició de formació qualificadora que impliquen 

la participació de les empreses i l'alumnat per facilitar la inserció laboral des de l'inici de la 

formació.

Establir noves línies de col.laboració amb entitats formadores i empreses per tal de poder 

executar el projecte amb éxit.

PFI - Programes de Formació i Inserció

Formació adreçada a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol en ESO.   1.000 

hores en "Auxiliar de vivers i jardins".  L'alumnat pot obtenir la titulació: Certificat de 

professionalitat nivell 1 en "Activitats auxiliars en vivers, jardins i centre de jardineria" i 

"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

1.1.5

FO/OC

ET

ET

1.1.6

1.2.3

1.2.1
Servei de Recepció inicial a Barberà 

Promoció  

Acolida de les persones que venen per primer cop a l'entitat o les que tornen per recollir les 

seves dades curriculars i la seva demanda. S'informa de tots els serveis i programes de 

l'entitat.Tot es registra a la base de dades de l'entitat i es marca la traçabilitat de la demanda 

i derivacions. Així mateix s'informa de com fer el procés d'acreditació d'experiència 

professional com a punt informació i orientació de l'ICQP pel territori. 

Servei de Feinateca - Espai de recerca 

(amb el programa Orienta't)

Servei d'acompanyament, tant a nivell grupal com individual, a les persones que participen a 

la sala de Feinateca de l'entitat, sala amb recursos ocupacionals i informàtics per a fer cerca 

activa de feina i formació. El programa Orienta't permet oferir el servei més enllà de l'accés 

liure, dotant de recursos ocupacionals actualitzats per facilitar la cerca de feina i formació i 

realitzar les sessions d'iniciació a la sala.

OR

OR

Canal de comunicació continu amb les empreses per detectar oportunitats laborals, tot  

dissenyant conjuntament actuacions que cobreixin les seves necessitats. 

Donar a conèixer a les empreses les subvencions i bonificacions a la contractació vigents 

per incentivar contractes de mes llarga durada i de col·lectius específics ( joves, majors de 

45 anys, perceptors de renda garantida, etc) 

OC/GR

01.4 1.1.4
Formació Professional per a l'Ocupació 

Dual - SOC 
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núm. difusions a empreses 10

69.316,69
Prospecció i intermediació amb 

empeses del territori 
1.2.3

Canal de comunicació continu amb les empreses per detectar oportunitats laborals, tot  

dissenyant conjuntament actuacions que cobreixin les seves necessitats. 

Donar a conèixer a les empreses les subvencions i bonificacions a la contractació vigents 

per incentivar contractes de mes llarga durada i de col·lectius específics ( joves, majors de 

45 anys, perceptors de renda garantida, etc) 

OC/GR
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núm. persones ateses borsa de treball 800

núm. ofertes gestionades 225

núm. persones contractades 125

% cobertura d'ofertes 33%

% cobertura d'ofertes a les que s'ha enviat candidats 50%

Línia 1.3 Promoure la igualtat d’oportunitats 1.916.588,39

núm. atencions i/o tutories a persones situa. vulnerables 50

núm. Expedicions d'ACTIVA (acreditació d'activitat) 50

núm acreditacons ADEI - Acreditació Dificultats especials 50

núm. Reunions CSL - Comissió Sociolaboral 30

núm. Reunons en xarxa local o supralocal 25

núm. persones participants 150

núm. tallers orientació sociolaboral 30

núm visites a recursos sociolaborals 10

núm tallers arts i oficis (amb tastet ocupacions) 4

taller horta o restauració 12 mesos 2

accions grupals creixem fent comunitat 3

grau de satisfacció de les activitats (escala 0-10) 8

% Inserció - formativa o laboral o activitat social - 55%

núm. persones participants 45

núm. persones participen als taller de l'Escola CEP 30

núm. persones reben acompanyament personalitzat i tutories 

inidividuals 
45

grau de satisfacció de l’actuació (escala 0-10) 8

% Inserció - formativa o laboral o activitat social - 35%

núm. persones participants 50

núm. persones reben acompanyament personalitzat amb 

tutories inidividuals 
50

núm. persones participen en tallers grupals - Escola CEP 50              57.600,00 

% Inserció - formativa o laboral o activitat social - 51%

grau de satisfacció de l’actuació (escala 0-10) 8

núm. cursos 1

núm. alumnes 15

núm. persones beneficiàries contractades 11

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

núm. persones beneficiàries contractades 7

núm. d'itineraris d'inserció laboral-formatiu 7

núm. accions formatives 2

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

núm. persones beneficiàries contractades 4

núm. d'itineraris d'inserció laboral-formatiu 4

núm. accions formatives 2

grau de satisfacció accions formatives (escala 0-10) 8

núm. persones beneficiàries contractades 4

núm. d'itineraris d'inserció laboral-formatiu 4

núm. accions formatives 1

grau de satisfacció accions formatives (escala 0-10) 8

núm. persones beneficiàries contractades 4

núm. d'itineraris d'inserció laboral-formatiu 4 OC

núm. accions formatives 1

grau de satisfacció accions formatives (escala 0-10) 8

núm. persones beneficiàries contractades 4

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

% inserció laboral als 6 mesos de finalitzar el programa 50%

47.763,91

Contractació de persones aturades, formades prèviament a FBP, per donar resposta a les 

necessitats expressades per les AMPA/AFA dels centres educatius del municipi amb la 

contractació de 10 persones i 1 persona de coordinació 

Pla d'ocupació .Treball i formació - TIF 

PANP I PRGC

Els objectius del projecte estan alineats amb la prioritat de la mateixa Ordre de combatre 

l’atur, sobretot en el col·lectius mes vulnerables dels quals son beneficiaris en aquesta 

convocatòria.Els treballs que es realitzaran, en el marc de cada una de les actuacions, son 

de caràcter públic i interès social 

1.3.4

Servei Mesures Actives Inserció amb la 

CSL

Pla d’Ocupació Àrea Metropolitana 

Contractes que responen a necessitats expressades per l'Ajuntament de Barberà del Vallès, 

per tal de donar suport a projectes del municipi, amb el suport econòmic de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona, convocatòria 2022-2023 del Pla Metropolità de Suport a les 

Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l'AMB.

Orientació per a la inserció ... 

(programa ORIENTA´T)

194.832,00

181.650,13 

153.790,80

207.924,00

228.703,25

57.600,00

102.000,00

76.972,81

Orientació per a la inserció (programa UBICAT .....), acompanyament individual i 

personalitzat per acompanyar el l'itinerari a fer per aconseguir feina o formar-se per millorar 

la situació professional o reinventar-se professinalment per no trobar feina de la seva 

professió, tot treballant l'acreditació de competències i fent ènfasi a anar assessorant i oferir 

recursos a la persona en cada moment de l'intienrari que es troba, per tal que aconsegueixi 

els objectius que es proposa i va consensuat amb la persona tutora d'orientació

Orientació per a la inserció 

sociolaboral de les persones 

perceptores de RGC i IMV (programa 

SLOASI)

Adreçat a persones que perceben la Renda Garantida de Ciutadania, es financia a partir de 

Contracte Programa signat entre el Dep. Treball Afers Socials i Família i l'Ajuntament de 

Barberà del Vallès i que Serveis Socials de BdV encarrega la gestió a l'entitat. Té l'obejctiu 

d'afavorir la integració social,  la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral dels / de les 

participants. També inclou actuacions de prospecció.     

Escola CEP

Conjunt de tallers i activitats per atendre les persones que cerquen feina des de fa temps i 

que per la situació que es troben de desencís necessiten rebre una orientació que les activi 

prelaboralment, les ajudi a pal·liar les conseqüències de la ruptura laboral que han patit, 

fomenti la seva resiliència i millori la seva ocupabilitat per poder fer una una cerca activa i 

efectiva. Els tallers i activitats son de temàtica laboral i social i es distribueixen en 4 àmbits: 

Orientació sociolaboral, Arts i Oficis, Jardineria i Horticultura i Creixem fent Comunitat. És 

important l'estabilitat de les figures d'integrador/a social i tallerista dels tallers que cal oferir 

de manera contínua, els de treball manual i bàsic per afagar hàbits, pujar autoestima i 

enxarxar a les persones que estan en risc o pateixen exclusió social.

1.3.2

1.3.3

09.2

07.4

1.3.7

1.3.5

09.1

09.0

153.790,80

09.0 OC

1.3.1

09.0

Servei de borsa de treball ofert des de l'entitat com a Agència de Col·locació Autoritzada pel 

SOC. 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.

Treballar amb el tècnic de comerç per conèixer les necessitats de perfils professionals del 

sector per tal d'impulsar actuacions concrets.

Dinamitzar l'ús de la borsa de treball per als seus processos de selecció.

OR

OR

OR

Gestió de Borsa de Treball - 

Actualitza't
1.2.4

Pla d’Ocupació Generalitat Treball i 

Formació - TIF MG45 i DONA
OC

OC

1.3.6

Pla d’Ocupació Generalitat Treball i 

Formació - TIF Joves tutelats i 

extutelats

l'objectiu principal d'aquesta convocatòria de 2021 és fer arribar el Programa Treball i 

Formació, proporcionant experiències professionals a un sector de població jove, 

especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l'Administració de la 

Generalitat, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

OR

OC/FO

Pla d’Ocupació pressupost Ajuntament 

de Barberà del Vallès de Foment a 

l’Ocupació - Projecte Vetlladores. I 

foment de l'ocupació

OC

Coordinació i dinamització de la CSL- Comissicó Sociolaboral (formada per professionals 

locals que atenen a les persones amb necessitats sociolaborals), impulsant l'antenció 

integral ila xarxa comunitària, com a factors claus per a la millora de l’ocupabilitat i la 

rendibilització efectiva dels recursos locals d'atenció a les persones 

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats 

d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la 

millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la 

subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament

d'unes tasques professionals i la formació per a l'adquisició de competències transversals.

OC

Pla d’Ocupació Generalitat Treball i 

Formació - TIF ACOL
1.3.9

És una línia que ofereix la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social que 

puguin acreditar la concurrència dels requisits per a sol·licitar una autorització de residència 

per circumstàncies excepcionals (arrelament social), per part dels ens locals

1.3.10

09.0

09.0

09.0

1.3.8
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núm. persones beneficiàries contractades 5

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

Ocupació Jove primera experiencia 

laboral 
núm. Persones beneficiaries contractes 5 168.394,60

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

núm. de persones aturades contractades 11

núm. d'empreses que s'acompanyen 30

núm. ofertes de treball generades 50

núm. d'entrevistes d'orientació realitzades 100

núm. de tutories individuals realitzades 100

núm. de tutories grupals realitzades 5

grau de satisfacció accions formatives (escala 0-10) 8

núm. de participants 529

Grau de satisfacció de les persones participants 8

Grau de satisfacció dels i de les formadores 8

núm. joves participants 15

grau de finalització 100%

% continuïtat formativa 60%

% inserció laboral 35%

grau de satisfacció programa (escala 0-10) 8

Disseny de la reestructuració dels serveis d'orientació de 

BdV
1

Núm. d'actuacions d'orientació en la franja 0-12 anys 2

07.7 1.3.18
Dinamització de l'alumnat de cicles 

formatius del Institut La Romànica

Aquesta actuació té per objecte "crear un pont" amb l'Institut La Romànica perquè l'alumnat, 

al finalitzar els estudis de formació professional, tingui línia directa amb el tutor TET de 

Barberà Promoció per donar-li suport en la cerca de feina. També es pretén evitar la pèrdua 

de talent del municipi.

núm. alumnes de CF La Romània amb accés a l'Actualitza't 25 ET/OC 4.200,00

Eix 2. Impulsar i enfortir el teixit empresarials fomentant el cooperativisme i altres projectes innovadors 314.961,03

Línia 2.1 Promoure i fomentar la capacitat emprenedora , la creació d’empreses 275.370,18

núm. consultes 140

núm. projectes d'assessorament iniciats 80

núm. plans d'empresa assessorats 20

núm. empreses creades 15

núm. llocs treballs creats 20

grau de satisfacció servei (escala 0-10) 8

núm. empreses constituides PAE 12

núm. tallers sensibilització 10

núm. participants en tallers sensibilització 50

grau de satisfacció tallers (escala 0-10) 8

núm. projectes liderats per DONES acompanyades  (Valida 

en femení)
5

04.0 núm. participants JOVES en tallers sensibilització (CuEmE) 60

04.1
núm. empreses participants Concurs d'iniciatives 

empresarials
10

núm. sol·licituds de subvenció presentades 20

núm. sol·licituds de subvenció atorgada 15

1.3.16

ET

AE

AE 97.867,18

ET 48.000,00

94.800,00

42.000,00

AE 82.703,00

ET

ET

66.000,00

22.320,00

27.210,00

OC 123.600,00

1.3.12

Programa que ofereix una primera experiència professional en les administracions públiques 

a joves majors de 16 i menord de 30 anys amb titulació amb contractes de pràctiques durant 

12 mesos

OC

Donar  suport a la contractació, per part de les empreses, de persones desocupades del 

municipi prioritzant aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar una 

ocupació.Dintre del programa del Pla Polítiques Socials 2020-2023 AMB

Aquest programa va dirigit als joves que han finalitzat els seus estudis i que estan en 

situació d'atur. Seran contractats, durant un període de sis mesos a jornada complerta i han 

d’acreditar el títol o certificat de professionalitat que els  capacita per a la pràctica 

professional i prestar els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques.

2.1.3

Contractació en pràctiques joves 

Garantia Juvenil 

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. Programa amb participació de diversos ajuntaments, 

entitats i empreses. Es realitzarà, preferentment a les instal·lacions dels instituts de 

secundària de Barberà del Vallès.

1.3.1109.0

Subvencions a l'emprenedoria
Donar  suport als projectes d'emprenedoria del municipi prioritzant projectes innovadors i  

més llocs de treball  creats .Dintre del programa del Pla Polítiques Socials 2020-2023 AMB

1.3.17
SOAC - Servei d'Orientació d'àmbit 

comunitari

Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari adreçat a la franja 0-20 anys amb els següents 

objectius: 1. Orientar i acompanyar l'alumnat i família en el procés de construcció de 

trajectòries personals d'èxit educatiu, acadèmic, personal i social. 

2. Evitar l'absentisme i l'abandonament escolar prematur.

3. Evitar la segregació escolar i minimitzar els seus riscos.

1.3.13

Gestió de l’atorgament d’assignacions 

econòmiques per a la contractació de 

persones aturades 

1.3.15

07.3

07.7

07.7

1.3.14
Servei de Transició Escola Treball - 

Tutor TET

Servei d'orientació professional adreçat a joves d'entre 15 i 24 anys: 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.

07.7

Programes Singulars

Orientació per l'èxit educatiu

Inclou el Coneixement d'Ocupacions (COB), l'Orientagarden, i l'Observatori trajectòries i 

transicions educatives. COB Servei d'orientació professional adreçat, prioritàriament, a 

alumnat de 3er d'ESO dels Instituts Bitàcola, Can Planas i La Romànica. S'orienta a 

l'alumnat a descobrir els seus interessos professionals a partir de realitzar 8 tallers teòrico-

pràctics, de diverses famílies professionals i/o sectors, impartits per professionals vinculats a 

la família professional i/o sector. Es realitza a les instal.lacions de la Torre d'en Gorgs.

07.7

Fomentar l'emprenedoria, i 

específicament en col·lectius (dona, 

joves)

Assessorament per a la creació 

d'empreses 

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,

2.1.1

> DONA: Impuls d'accions específiques per abordar les barreres extres de les dones per 

emprendre, amb mecanismes per neutralitzar els hàndicaps especials de gènere. Aquest 

repte suposa un dispositiu d’assessorament i acompanyament ad-hoc i una línia d’ajuts per 

les dones emprenedores i les empresàries. 

Valida en femení: Programa amb sessions d formació i mentoratge pel desenvolupament 

d'idees de negoci en clau de gènere

> JOVES: Programa d'emprenedoria destinat a la població jove (5è de Primària)

> CONCURS D'INICIATIVES EMPRESARIALS

09.0

07.2

07.8

2.1.2
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Pressupost

eix 2 40850 201 100,0% Total 3.564.843,12

Línia 2.2  Afavorir la consolidació i el creixement de les empreses 32.390,85

núm. formacions nous emprenedors/saris 6

núm. emprenedors que fan formació 60

grau de satisfacció (escala 0-10) 8

2.2.2
Informació, assessorament i formació 

a empreses constituides 

Amb l'objectiu de la seva consolidació es far un seguiment de les empreses constituides en 

els últims 5 anys 
número empreses assessorades 50 AE 5.250,00

núm. persones informades i donades d'alta 50

núm. d'accions promoció reempresa 10

Línia 2.3 Afavorir l'economia Social i Solidària i la RSE 7.200,00

núm. jornades 1

núm accions formatives 2

núm accion impulsar espai cotreball 3

núm projectes assessorats 3

08.2 2.3.2
Jornada sobre Responsabilitat Social 

Empresarial - RSE

Promoure la responsabilitat social de les empreses sensibilitzant-les amb la difusió de bones 

pràctiques i adreçar-les per la contractació de col·lectius amb especials dificultats d’inserció 

laboral en col·laboració amb el Servei d'Empresa del SOC.

núm. assistents 50 OC 2.400,00

Eix 3. Aconseguir l’excel·lència del sistema de gestió, amb transparència, comunicació eficaç i planificació contínua 91.800,00

Línia 3.1 Orientar els recursos humans a l’acompliment de la missió de l’empresa 12.960,00

núm. cursos formació interna 3

grau de satisfacció formació (escala 0-10) 8

3.1.2
Vetllar per la igualtat d'oportunitats i 

gènere

Implementació del Pla d’igualtat a Barberà Promoció, amb incorporació dels criteris d’igualtat 

entre les persones com a principi consubstancial d’una gestió ètica i de qualitat, tant del 

personal propi com les persones i empreses amb les que ens relacionem.

pla d'igualtat de l'entitat implementat 1 DT 3.360,00

Línia 3.2 Desenvolupar la innovació i la millora contínua 12.840,00

núm. certificacions 1

núm. idees de millora 5

%  idees millora implantades 50%

informes de detecció de necessitats formatives i tendències 

ocupacionals
2

núm. noves especialitats formatives inscrites-acreditades al 

SOC
10

Línia 3.3 Sistema d'informació, Anàlisi socieconòmica i Planificació 66.000,00

núm. informes socioeconòmics 12

núm. consultes a detall 30

núm. infografies actualitzades 10

núm. butlletins BeX 4

núm. informes per www.perfilciutat.net 2

núm. estudis o grups de treball en xarxa 1

Informe avaluació Pla d'Acció Barberà Promoció 1

Seguiment i avaluació Pla DE 2021-2023 1

Línia 3.4 Garantir la transparència i el bon govern
11.800,00

núm de fitxes registrats i publicats al portal de transparència 6

4.200,00

11.800,00

AE

AE

FO

Realitzar jornades, formació, accions directes de divulgació, concursos així com projectes de 

foment ESS entre la població més jove . Dinamització espai cotreball 

5.540,85

4.800,00

3.3.1

2.2.1

Potenciar les competències personals 

per millorar les habilitats, actituds i valors 

del personal.

Anàlisi i generació de coneixement per a agents socieconòmics per la planificació de 

polítiques públiques, principalment polítiques actives d'ocupació i de dinamització 

empresarial. Es realitzen informes socioeconòmics sota demanda, per a la sol·licitud i 

justificació de programes en l’àmbit sobre mercat laboral i activitat econòmica, així com 

publicacions socioeconòmiques d'amplia difusió.

OB

3.2.2

3.3.2

AE

Anàlisi socioeconòmica en xarxa 

supramunicipal

Treball en xarxa amb altres observatoris amb el que es comparteixent estudis, objectius, 

eines d'anàlisi, metodologies i bones pràctiques, elaborar estudis conjuntament, alhora que 

s'optimitza  recursos. Es col·labora amb la XODEL - DiBa, 21 observatoris, i amb la Xarxa 

del Perfil de la Ciutat, 14.

21.600,00

9.600,00

DT

FO/OB

DT
Considerem els RRHH de l'entitat com a peça clau pel bon funcionament. La formació 

interna imprencindible per poder aportar noves idees i projectes a l'entitat.

8.640,00

OB

DT-OBAvaluació i Planificació

Desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla de Desenvolupament Econòmic de 

l'Ajuntement i del Pla d'actuació de l'entitat. Realització de l'Informe d'avaluació del Pla 

d'actuació 2021, que acompanya a la Memòria d'activitats 2021 de l'entitat, i seguiment i 

avaluació de la primera anualitat del Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023

Informes i publicacions 

socioeconòmiques

Vetllar per la millora contínua en l'execució dels cursos de formació professional per a 

l'ocupació.

Mantenir el sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma ISO 9001:15 (tal i com 

estableix entitat finançadora de la FPO).

66.000,00

-Detecció de les ocupacions amb majors mancances de personal qualificat a Barberà

-Manteniment integral de les aules i tallers de la Torre d'en Gorgs

-Consolidació de noves metodologies d'impartició a la FPO: teleformació, aula virtual

Reinventem la Formació Professional 

per a l'Ocupació a Barberà
07.1

3.1.1

Aconseguir l'excel.lència en la gestió i 

execució de la Formació professional 

per a l'Ocupació (Ocupacional-SOC)

Consolidació activitat reempresa
ofereix assessorament per a qui vol vendre la seva empresa com també a les persones 

emprenedores disposades a donar-li continuïtat.

Formació als nous 

emprenedors/empresaris

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

3.4.1 Garantir la transparència i bon govern

Manternir la transparència i accès a la informació de manera entendora. Adaptació de la 

activitat segons RGPD i l'autoritat catalana de Protecció de Dades identificant le fitxes de 

Registre  d'Actitivitat de tracatmentet (RAT) per la seva posterior publicació a la web de la 

Fundació

16.3

07.0

3.3.3

04.2 2.3.1

2.2.3

Promocionar l'ES  i cooperativisme 

entre diferents col·lectius 

3.2.1
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eix 2 40850 201 100,0% Total 3.564.843,12

% indicadors publicats al portal transparència 100%

11.800,00DT3.4.1 Garantir la transparència i bon govern

Manternir la transparència i accès a la informació de manera entendora. Adaptació de la 

activitat segons RGPD i l'autoritat catalana de Protecció de Dades identificant le fitxes de 

Registre  d'Actitivitat de tracatmentet (RAT) per la seva posterior publicació a la web de la 

Fundació
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eix 2 40850 201 100,0% Total 3.564.843,12

Línia 3.5 Comunicar les actuacions corporatives
48.000,00

núm informes web + RRSS 11

increment vsites a la web 100%

increment visites a les xarxes 50%

Eix 4. Economia verda 16.747,20

Línia 4.1. Sensibilitzar i formar les empreses nova creació i ciutadania  vers l’economia verda 11.947,20

Jornada sensibilització Economia verda 1

núm assistents emprenedors 20

núm reunions GT living lab 3

núm formacións recull DIBA 2

núm assistents emprenedors 20

grau de satisfacció 8

núm. d'empreses visitades 8

convenis de col·laboració per la cessió espais formatius 1

Línia 4.2.  Minimitzar l’impacte ambiental 4.800,00

% tramitació certificació ISO 14001 80%

reducció cosum paper 60%

impacte reducció emissió CO2 1.098 kg

Eix 5. Transformació digital 204.200,00

Línia 5.1 Reduir la bretxa digital 16.400,00

núm. tallers d'Alfabetització digital i d'ofimàtica Òmnia 4

núm. alumnes tallers Òmnia 16

núm. persones examinades d'ACTIC 90

núm. cursos Aula Mentor 2

núm. alumnes Aula Mentor 20

núm. nous equips informàtics d'aules 10

núm. nous convenis 1

núm. nous espais formatius inscrits a registre SOC 1

Línia 5.2. Acompanyar les empreses en el seu procés de transformació digital 172.800,00

núm. persones informades 150

núm. Persones participants 80

núm. Convenis de pràctiques 10

núm. Empreses visitades 58

núm. empreses participants 15

03.3 5.2.2 Espai de cotreball LA MOLLA

Convertir l'espai de cotreball La Molla en un referent en Emprenedoria Digital (creació 

d'ecommerce amb Wordpress/Woocomerce, posicionament SEO/SEM, gestió de xarxes 

social, email marquèting)

núm. accions de difusió/promoció fetes 1 AE 4.200,00

núm. comerços publicats a la plataforma 50

núm. de productes publicats a 31.12.22 20.000

núm. d'usuaris el desembre de 2022 500

núm. de visites el desembre de 2022 2.000

2.000,00

3.840,00

4.200,00

14.400,00

3.907,20

4.800,00

48.000,00

05.3

4.1.2
Formació d'emprenedoria en economia 

verda

Tallers formatius en economia verda i circular a persones emprenedores per conscienciar 

dels avantatges de tenir una mirada de sostenibilitat ambiental en els seus projectes.
AE

4.1.1

4.2.1
Minimització impacte ambiental: 

Certificació d'ISO 14001

DT/AE/

OC - 

AISA

100.800,00

FO

FO/OC

DT

Tallers de capacitació amb eines digitals per reduir la bretxa digital i suport per l'adquisició 

d'habilitats necessàries per aprofitar els recursos virtuals.

Incorporar l'Aula Mentor al Punt Òmnia com a espai d'autoaprenentatge amb suport 

Actualitzar les aules i equips informàtics per poder oferir formació de qualitat

IN/FO

Desenvolupament d'una plataforma online per donar visibilitat a tota l'oferta de producte i 

comerços de Barberà de Vallès
Tenim de tot5.2.3 AE

OC 

94.648,

54

67.800,00

Barberà Promoció manté el compromís de preservar el medi ambient i disenyar estratègies 

davant el canvi climàtic segons els requisits de la norma internacional ISO 14001. Iniciarem 

la tramitació de la certificació ISO 14001 a Barberà Promoció i  estudiarem l'impacte de les  

mesures implementades al 2022 que seran : el canvi de vehicles elèctrics  de l'entitat i la 

gestió documental que requereix de les signatures mitjançant la plataforma .

DT

Capacitació de persones amb eines 

digitals

07.6 5.2.1
Programa Treball, Talent i Tecnologia: 

Suma't a la Transformació Digital

Promoure l'ocupació al teixit empresarial local.

Mapeig i reptes de la cadena de valor d'alimentació i packaging. 

Inici del mapeig cadena de valor economia verda.

Treballar les competències digitals de les persones/ Formació a mida de les empreses

Ajudar les empreses en la seva transformació digital vers les 9 tecnologies de la 4.0

Acompanyament a empreses a fer-se un diagnòstic sobre el procés de transformació digital

La comunicació com a peça cabdal per donar a coneixer les actuacions realitzades per 

l'entitat, volen dinamitzar juntament ,amb l'area de comunicació de l'ajuntament de Barberà, 

les diferents línea comunicatives  per unificar criteris  i major impacte,

Dinamitzar obertura de nous canals de 

comunicació 

11.1

11.1
Consolidar la col.laboració amb altres centres formatius que disposen d'instal.lacions 

adequades (Levelinstrukta)

Cercar necessitats i oportunitats de col·laboració amb les empreses en matèira d'energies 

renovables i mediambient, mitjançant la prospecció d'empreses i convenis de col·laboració.

Transició energètica i oportunitats de 

Qualificació Professional
4.1.315.1

3.5.1

Sensibilització vers l'economia verda

Apropar  a les empreses de nova creació a  l'economia verda i circular, conscienciant dels 

avantatges de treballar amb una mirada de sostenibilitat ambiental.                                           

Creació d'un living Lab, espai per dinamitzar, fer activitats i sensibilitzar a la ciutadania 

envers l'economica verda i circular. Per portar a terme aquest projecte es crearà un grup de 

treball format per promoció econòmica, TIMA, Deixalleria i Salut per posar en valor les 

accions que es realitzan i les que podem fer de formar conjunta. 

5.1.2
Qualificació Professional al sector 

Logística

5.1.1
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eix 2 40850 201 100,0% Total 3.564.843,12

Línia 5.3.  Potenciar les tecnologies en el núvol 15.000,00

programa de gestió d'expedients operatiu 1

signatures electròniques de contractes laborals operatives 1

noves funcionalitats realitzades 5

15.000,005.3.1 Gestió interna i serveis al núvol

Facilitació del treball digital col·laboratiu a l'entitat. Es treballarà amb un programa de gestió 

d'expedients, i signatures electròniques de contractes laborals.

Continuar el desenvolupament de l'eina Actualitza't, fent millores per adequar-la als 

requeriments d’indicadors gerencials, del Patronat i per la gestió de serveis i programes.

DT/IN


