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1. Objectiu i procés de valoració 
 

L’objectiu del seguiment i avaluació del Pla d’actuació 2019 és avaluar l’execució de les 

actuacions a nivell quantitatiu i qualitatiu, amb la finalitat de donar suport a la presa 

de decisions de polítiques públiques locals d’ocupació. 

 

En el procés en primer lloc s’ha realitzat una valoració quantitativa dels indicadors, 

classificant els valors obtinguts en quatre nivells en funció del grau d’acompliment de 

cadascun.  

[>133%]  Significativament per sobre del previst a nivell quantitatiu  

[66%-133%] Al voltant del previst a nivell quantitatiu 

[33%->66%] Acompliment però força per sota del previst a nivell quantitatiu  

[<33%]  No s’ha executat o molt per sota del previst  

El resultat d’aquesta primera fase es presenten a l’apartat 3, amb la relació 

d’indicadors. 

 

En segon lloc s’ha realitzat una valoració qualitativa de les actuacions. Aquesta 

valoració qualitativa te en compte les valoracions quantitatives dels indicadors 

vinculats, i va més enllà tenint en compte altres aspectes relatius a l’evolució del servei 

o programa. Es classifica la valoració en tres nivells:  

  Execució d’acord amb el previst, resultats satisfactoris 

  Execució parcial o execució total però amb resultats força per sota del previst, o 

execució d’actuació alternativa  

 No executat l’actuació o molt per sota del previst 

La valoració qualitativa s’acompanya d’una breu descripció, sobretot en cas de 

desviació respecte el previst, de més o de menys (2.2.). Prèviament l’anàlisi 

s’acompanya d’una taula resum amb el recompte de valoracions qualitatives per 

cadascuna de les línies d’actuació i cadascun dels eixos (2.1.). 
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2. Avaluació Qualitativa per Línies d’actuació i Eixos 
 

2.1. Síntesi  
 

En 2019 el pla constava de 48 actuacions, classificades en 14 Línies d’actuació, i 

aquestes alhora classificades en 3 Eixos d’actuació. La distribució del total de les 

actuacions segons grau d’execució i valoració ens mostra que el 71% (34) s’han 

realitzat d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris, 10% (5) de les actuacions 

s’han executaren parcialment o bé totalment però amb resultats força per sota el 

planificat, o sí s’han realitzat però amb una actuació alternativa i 19% (9) no s’han 

executat o bé s’han realitzat molt per sota el previst. 

Reduït a una xifra en l’escala 0-10, el grau d’execució global de les 48 actuacions de 

2019 ha estat del 7’6, just per sobre la valoració de 7,3 dels dos anys previs, que 

tingueren 37 i 52 actuacions, respectivament.  

Així doncs el grau d’execució i valoració global s’ha mantingut força estable.   

 

 

 

Al següent apartat es detalla per 2019, i actuació a actuació, la valoració qualitativa i 

els motius d’execució parcial o no execució. 
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2.2. Valoració qualitativa  
 

EIX 1. MILLORAR L'OCUPABILITAT, FOMENTAR L'OCUPACIÓ DE QUALITAT I AMB 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS 

En 2019 l’Eix 1 inclou 29 actuacions, classificades en 5 Línies d’actuació.  

Distribució de les actuacions de l’Eix 1 segons grau d’execució i valoració: 

 76% es van realitzar d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris.  

 7% de les actuacions s’executaren parcialment o bé totalment però amb resultats 

força per sota el planificat, o mitjançant una actuació alternativa.  

 17% no s’han executat o bé s’han realitzat molt per sota el previst.  

Reduït a una xifra en l’escala 0-10, el grau d’execució global seria del 7,9. 

 

LÍNIA 1.1 Millorar la qualificació professional de les persones  

1.1.1  Formació de millora de les competències tècnico-professionals en sector 

emergents i prioritaris segons necessitats detectades: no realització de 

cursos propis, sí formació amb cessió d’espais. Tot i l’oferta realitzada i la 

gestió feta, no s’han cobert les places mínimes o s’han redirigit l’alumnat 

interessat a cursos subvencionats. En el cas de Punt Omnia per sota del 

previst, i ACTIC acompliment del previst. 

1.1.2  Formació adreçada prioritàriament a persones aturades: per sota 

l’objectiu de nombre de cursos, sí bons índexs de finalització, personal en 

pràctiques i inserció laboral. 

1.1.3  Formació adreçada a persones aturades a mida de les necessitats de les 

empreses: gestió per la realització dels cursos previstos, tot i que una 

proposta no es va arribar a presentar per tancament temporal de l’espai 

d’execució del curs. 

1.1.4  Formació adreçada prioritàriament a persones ocupades: nivell d’execució 

en 2019 d’actuacions formatives per sota el previst, però es considera 

assolit atès que la resta de formacions per acomplir objectius estan 

aprovades per iniciar-se febrer 2020. 

1.1.5  Formació on-line: no s’ha realitzat. Sí s’ha reactivat la Plataforma de 

Formació on line Deganus per actualitzar les utilitats i dotar-la de 

continguts i s’han signat convenis de col·laboració. 
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LÍNIA 1.2 Orientar i facilitar l’accés al treball  

1.2.1  Orientació per a la inserció formativa, laboral i social: Recepció Inicial, 

Servei de Feinateca a la carta i coordinació recepció inicial a l'entitat: 

realització d’acord amb el previst. 

1.2.2  Orienta’t – orientació per a la inserció formativa, laboral i social: 

realització d’acord amb el previst. 

1.2.3  Prospeccions i detecció de necessitats de les empreses: realització d’acord 

amb el previst. 

1.2.4  Gestió Borsa de Treball Actualitza´t i Agencia de col·locació: realització 

d’acord amb el previst. 

1.2.5  Promoció Ocupació indústria local – Sector Metall: programa realitzat 

d’acord amb el previst.  

1.2.6  Promoció Ocupació indústria local – Sector químic, farmacèutic, del 

plàstic i afins: programa realitzat d’acord amb el previst. 

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

de persones aturades (4+8): programa realitzat d’acord amb el previst. 

→ S’ha participat en el projecte Promoció Ocupació indústria local – Logis Ocupació.  

LÍNIA 1.3.Potenciar la igualtat de gènere per a les dones  

1.3.1  Dona: empoderament i incorporació al mercat de treball: el programa no 

es realitza com a tal. Els tallers formatius adreçats específicament a dones 

amb temàtiques per a l’empoderament ocupacional es realitzaren en 2018, 

però no en 2019. 

LÍNIA 1.4 Promoure la igualtat d’oportunitats  

1.4.1  Escola CEP – Cultiu d’Empoderament Professional i Personal: realització 

d’acord amb el previst. 

1.4.2  SLOASI – RGC. Programa de serveis laborals especialitzats d’orientació, 

acompanyament i suport d’inserció per a persones destinatàries de la 

Renda Garantida de Ciutadania: realitzat per sobre del previst. 

1.4.3  UBICAT - Programa d’acompanyament a la inserció  i suport ocupacional 

per a la inclusió social:  realització per sobre del previst. 

1.4.4  Hort de la Torre d’En Gorgs – mesura activa d’inserció: no s’ha realitzat. 

No es rep el cofinançament sol·licitat a la Diputació de Barcelona. 

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

l’Ocupació: el nombre de persones beneficiàries contractades són les de la 

partida 2019. Per a la resta de 13 llocs de treball pressupostades dins la 

partida (Projecte Vetlladores) es va poder executar amb pressupost de la 
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Diputació de Barcelona. No s’ha realitzat la formació perquè no formava 

part d’aquesta partida pressupostària. 

1.4.6  Pla d’Ocupació Diputació de Barcelona: realització d’acord amb el previst. 

1.4.7  Pla d’Ocupació Generalitat Treball i Formació: realització d’acord amb el 

previst. 

1.4.8  Pla d’Ocupació Programa ENFEINA’T: realització d’acord amb el previst. 

1.4.9  Pla d’Ocupació Àrea Metropolitana: realització d’acord amb el previst. 

LÍNIA 1.5 Afavorir la qualificació i la incorporació del jovent al mercat de treball 

1.5.1    Transició Escola Treball - TET per a joves 15-24 anys: realització d’acord 

amb el previst.  

1.5.2   Coneixement d’Ocupacions Barberà (COB): realització d’acord amb el 

previst.  

1.5.3     Programes de Formació i Inserció - PFI joves 16-21 anys: realització 

d’acord amb el previst.  

1.5.4   CP2 – Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes: realització 

d’acord amb el previst. 

1.5.5   Curs de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà - Aula de 

reforç i Full de Ruta: realització d’acord amb el previst.  

1.5.6   Dispositiu de segona oportunitat: Es començà a treballar amb altres 

municipis de l’entorn, però no s’ha desenvolupat atès no va sortir la 

convocatòria de Diputació de Barcelona, prevista pel darrer trimestre. 

1.5.7   Projecte coach: Per aquest projecte, que implica la col·laboració amb el 

teixit empresarial, es contactà amb una empresa per implementar-lo a les 

seves instal·lacions. Desprès de reunions de treball ens comunicà que pel 

2019 no podien implementar aquest projecte. 

→ S’ha realitzat gestions per trobar noves vies de finançament a partir del Programa 

Erasmus+. 
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Eix 2. IMPULSAR I ENFORTIR EL TEIXIT EMPRESARIAL FOMENTANT EL 

COOPERATIVISME I ALTRES PROJECTES INNOVADORS 

En 2019 l’Eix 2 inclou 7 actuacions, classificades en 4 Línies d’actuació. 

Distribució de les actuacions de l’Eix 2 segons grau d’execució i valoració: 

 43% es van realitzar d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris.  

 43% de les actuacions s’executaren parcialment o bé totalment però amb resultats 

força per sota el planificat.  

 14% no s’han executat o bé s’han realitzat molt per sota el previst.  

Reduït a una xifra en l’escala 0-10, el grau d’execució global seria del 6,4. 

 

LÍNIA 2.1 Promoure i fomentar la capacitat emprenedora, la creació d’empreses  

2.1.1  Centre Local de Serveis a les Empreses CLSE: bon nivell de realització en 

assessorament i sensibilització. 

2.1.2  Suport a iniciatives empresarials: s’ha realitzat el Concurs d’iniciatives 

empresarials, amb menys projectes del previst (calendari molt breu). Baix 

ús de l’espai de cotreball per part d’emprenedors. 

2.1.3  Subvencions a l’emprenedoria: actuació realitzada atès hi havia un 

romanent de l’any previ, i la contractació de persones per part 

d’emprenedors depèn poc de la gestió de l’entitat. 

LÍNIA 2.2  Afavorir la consolidació i el creixement de les empreses  

2.2.1  Formació als nous emprenedors/empresaris: realització d’acord amb el 

programat. 

2.2.2  Formació a mida-programada per a les empreses: l’entitat assessorà 

empreses, i n’hi hagueren d’interessades, en formació a mida però 

finalment van declinar la presentació de la sol·licitud. 

LÍNIA 2.3 Promoure la responsabilitat social de les empreses  

2.3.1  Trobades Networking: Actuació no realització segons el previst. Per tal de 

realitzar una Jornada, s’ha fet una detecció rellevant de la RSC de les 

empreses del territori, en contacte amb el Servei d’Empreses del SOC, amb 

els que conjuntament es realitzarà una Jornada al proper any.  

LÍNIA 2.4 Impulsar l’economia social i solidària , cooperativisme i projectes 

innovadors   

2.4.1  Foment ESS: s’ha realitzat d’acord amb el previst el projecte 

supramunicipal (projecte Llavors), així com les Jornades d’ESS, com 

projecte Horts Socials, aquest darrer sense la formació prevista. 
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Eix 3. ACONSERGIR L'EXCEL.LÈNCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TREBALL EN XARXA I 

UNA COMUNICACIÓ EFICAÇ I LA PLANIFICACIÓ CONTÍNUA 

En 2019 l’Eix 3 inclou 12 actuacions, classificades en 5 Línies d’actuació. 

Distribució de les actuacions de l’Eix 3 segons grau d’execució i valoració: 

 75% es van realitzar d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris.  

 0% de les actuacions s’executaren parcialment o bé totalment però amb resultats 

força per sota el planificat.  

 25% no s’han executat o bé s’han realitzat molt per sota el previst.  

Reduït a una xifra en l’escala 0-10, el grau d’execució global seria del 7’5. 

 

LÍNIA 3.1 Assegurar la viabilitat econòmica   

3.1.1  Finançament propi: realització d’acord amb el previst, aconseguint 

finançament de fundacions per a formació i beques. 

3.1.2  Catàleg de serveis i RLT: no s’ha realitzat el Catàleg de serveis ni l’RLT. El 

Catàleg de serveis no es realitzà per acord de la Comissió de Promoció 

econòmica i social per diferents motius: 1. Es prioritzà no sol·licitar el 

recurs “Catàleg de serveis” de Diputació Barcelona i sí elevar a l’equip de 

govern la proposta del recurs “Pla d’Actuació de Mandat”, incompatibles 

en un mateix any. 2. En un any d’eleccions municipals millor postposar el 

Catàleg a espera de les noves directrius. 3. Atesa la previsió de l’OAE i la 

reconfiguració de serveis millor postposar el Catàleg”. 4. El recurs no 

s’acabava d’ajustar al tipus de “Catàleg de serveis” segons necessitat 

interna.  

3.1.3  Gestió dels Serveis: no s’ha assolit els objectius. 

LÍNIA 3.2 Orientar els recursos humans a l’acompliment de la missió de l’empresa   

3.2.1  Potenciar les competències personals per millorar les habilitats, actituds i 

valors del personal, en especial en aquells aspectes que composin els 

valors de l'empresa: realització d’acord amb el previst. 

3.2.2  Coordinació interna i entre agents de promoció econòmica: consolidació 

de Comissió de Promoció econòmica i social. 

3.2.3  Treball en xarxa: realització d’acord amb el previst. 

LÍNIA 3.3 Desenvolupar la innovació i la millora contínua   

3.3.1   Mantenir i millorar els sistemes de qualitat de l'entitat: realització d’acord 

amb el previst. 
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LÍNIA 3.4 Guanyar visibilitat de l’entitat  comunicant els serveis i les actuacions 

corporatives  

3.4.1  Donar a conèixer els serveis identificant la marca de l'entitat:  s’ha 

realitzat millores de comunicació relatives a l’Agenda municipal, la Revista 

municipal, i Xarxes socials, a més de renovació de continguts de la web. 

LÍNIA 3.5 Anàlisi socioeconòmica i Planificació  

3.5.1  Sistema d’informació de l’entitat: realització només molt parcial en termes 

de protocols vinculats a l’aplicació Actualitza’t i no consolidació del sistema 

de demandes de modificació de l’aplicació. 

3.5.2  Anàlisi socioeconòmica: realització d’acord amb el previst. 

3.5.3  Anàlisi socioeconòmica en xarxa: realització d’acord amb el previst. 

3.5.4  Avaluació i planificació: realització d’acord amb el programat. 

 


