
Contractació 
municipal

Ordre del dia reunió 2-11-15 

12h a 13,30 h

a la Torre d’En Gorgs 

Barberà del Vallès, 2 de novembre de 2015

12 a 12,10 Presentació de la reunió a càrrec de la Regidora de Serveis Socials 

Municipals, Parc Municipal d’Habitatge, Economia Social de Proximitat i Ocupació, 

Sandra Ramos i Regidor de Serveis Socials Municipals i Emergència Social, David 

Clarà 

12,10 a 12,40 La importància del treball interdepartamental per a 

l’acompanyament de les persones:

−Fragment d’entrevista a Jorge L.Tizón,  psiquiatre que va treballar als Serveis de 

Salut Mental del barri de La Mina en la dècada dels 80 i dels 90: un model 

d’enfoc comunitari, per l’acompanyament a les persones, amb bons resultats.

−Reflexionem en quins actors tenim a Barberà del Vallès que intervenen en 

l’acompanyament a les persones.

−Presentació de la Comissió de Benestar Social i Ocupació (Barberà Promoció i 

Barberà Inserta).

−Propostes de futur: 

• Taula de Contractació

• CTAT - Comissió de Transició Atur Treball 

12,40 a 12,50  Presentació d’indicadors sociolaborals – en elaboració –

12,50 a 13,30 Document per consensuar els criteris de selecció aplicables 

als plans d’ocupació

Treball

interdepartamental



Emergència 

social

Treball 

comunitari

treball intedepartamental

nodreix l’impuls professional 

per activar el treball comunitari

Treball comunitari:

Estratègia d’intervenció on el procés participatiu del conjunt 
d’agents del territori afavoreix la millora personal i general del 

territori, la prevenció  i cohesió social

L’objectiu és aconseguir que les ciutadanes i ciutadans siguin 
subjectes actius del canvi i no simples persones destinatàries, 

"usuàries" de prestacions -Marco Marchoni –

S’aconsegueix:
✓trencar les vivències d’aïllament i crear comunitat 

compartida
✓dinàmiques socials que faciliten l’autoconeixement i 

autoestima de les persones
✓conjugar la millora personal i la millora de la comunitat

Aprendre a partir de l’acció i en contacte amb la comunitat, 
empodera, reforça i dóna més habilitats a les persones

Treball

interdepartamental



Treball 
comunitari

http://www.ccma.cat/video/embed/5477271

visionar de minut 39 a 45 

en relació al treball comunitari 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/retrats/jorge-l-tizon-empastillats/video/5477271/
http://www.ccma.cat/video/embed/5477271


Atenció 
salut mental

Atenció 
sociolaborol

Treball interdepartamental

Treball comunitari

Atenció 

Sociolaboral

✓Compartir vivències
✓Compartir experiències 

✓Conèixer i reconèixer els recursos del municipi
✓Fer emergir idees conjuntament professionals i ciutadanes i 

ciutadans,  front les necessitats  i demandes
✓Motivar-se i empoderar-se - persones del municipi i professionals-

✓Generar més acció
✓.....

millora el trastorn 

mental, 

pot disminuir la 

necessitat de  

medicació

s’empodera la persona 

(augmenta l’autoestima i el 

coneixement de les 

capacitats i habilitats): 

AUGMENTA EL NIVELL 

D’ACTIVITAT EN LA CERCA DE 

FEINA I LA INCLUSIÓ SOCIAL

+

Atenció Salut 

Mental



Atenció 
Sociolaborol

Treball 
comunitari Reflexionem 

en quin actors 

tenim a Barberà del Vallès 

que intervenen 

en l’acompanyament

a les persones



Atenció 
Sociolaboral

Comissió de treball

Serveis Socials 

i 

Ocupació 

(Fundació Barberà Promoció i 

Barberà Inserta)

Treball coordinat 

per 

l’Atenció Sociolaboral

Primer encàrrec:  Indicadors sociolaborals



Propostes 

de 

futur

Taula de contractació

CTAT – Comissió de Transició 

Atur Treball



Indicadors 
sòciolaborals

Indicadors sociolaborals per a la 

selecció de persones

Objectiu: 

- Seleccionar persones usuàries de serveis sociolaborals per 

a contractacions municipals o serveis i programes diversos.

-Establir metodologia de selecció interdepartamental amb 

criteris rellevants i quantificables.

Antecedents: Selecció de persones per Plans d’Ocupació 

(Excels)

Primera aproximació amb nova metodologia: Selecció de 

persones aturades de llarga durada per intercanvi Craiova

(Rumania)

Projecte en curs

Selecció de persones per contractacions municipals



Exemple:

Indicadors 
sociolaborals

per 
seleccionar

Exemple: selecció per intercanvi 

europeu (1ª fase)

Objectiu

Seleccionar de persona de 40 anys o més, amb 

nivell acadèmic baix/mitjà, aturat de llarga 

durada, usuari actiu del SFC - Servei de Feinateca

a la carta, valorant-ne el nivell d’activitat al servei 

(SFC: servei d’acompanyament a la cerca de 

feina)

Per obtindre la mostra, el 

criteri de nivell d’activitat  

al  SFC és: persones que 

han renovat carnet de 

Feinateca en els darrers 12 

mesos  + nivell d’activitat 

d’aquetes al SFC els 

darrers 36 mesos



Base de 

dades 
Actualitza’t

Indicadors 
sociolaborals

Base de dades “Actualitzat”

Variables curriculars de la persona 

Traçabilitat de les accions que realitza 

per a la cerca
(Nivell d’activitat)

Consulta de variables determinades permet 

confeccionar l’eina d’indicadors sociolaborals

L’eina permet puntuar (semàfor) a cada persona 

segons els criteris que s’estableixin

Detecció de les persones a seleccionar (1ª fase)

Quines altres variables cal incloure a l’Actualitza’t 

a nivell interdepartamental ?

+



Atenció 

interdepartamental

vetllar per “ensenyar a pescar, 

no  només donar el peix”



Criteris de 
selecció 

per la 
contractació

municipal

Índex

1. OBJECTE

2. MEMBRES DE LA MESA

3. PROCÉS DE SELECCIÓ

3.1. PRIMERA FASE. Baremació criteris

3.1.1. Requisits de participació dels 

beneficiaris

3.1.2. Indicadors socio-laborals

3.1.3. Col·lectius d’emergència social

3.1.4. Col·lectius prioritaris en base a dades 

d’atur.

3.2. SEGONA FASE. Entrevista personal

4. COMUNICACIÓ DEL PROCÉS DE 

SELECCIÓ

5. CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE 

TREBALL


