
 

 Emprenedoria i Econo-

mia social i solidària 

Sensibilització en  
l’emprenedoria 

8 accions > 100 assistents 

Horts socials de GEA  

10 dones contractades (b) > 

adequació de terreny 1.500 m2  
620 hores de formació >  

132 hores en emprenedoria > 

8’9 de satisfacció  > 4 dones 

han creat una associació. 

Assessorament em-
presarial  

98 projectes > 117 emprene-

dors > 25 empreses creades > 

16 de les quals 

són altes via PAE    

> 35 seguiments 

Informes per la plani-
ficació ocupacional  

17 informes dota demanda> 

26 consultes o informes menors 

Publicacions socieco-
nòmiques 

1 informe de conjuntura anual  

8 butlletins trimestrals 

Anàlisi i planificació 

Informàtica i noves tec-

nologies 

Servei d’estudis 

1 realitzat: “Dinàmiques sectorials 

dels sistemes productius locals” 

1 estudi gestionat i fet seguiment  

2 estudis col·laborats 

Pla DeCO 2018-2020 

> Aprovació al Ple municipal 

> Comissió Promoció Econòmica i 
Social 

Treball en xarxa 
> Coordinació de la Xarxa El Perfil 

de la Ciutat ! + 3 informes 

 

 

> Col·laboració Xarxa d’Observato-
ris de la Diputació de BCN 

Aplicació “Actualitza’t”  
> Gestió, programació i adaptació 
del codi i la base de dades 

> Protocols dels processos 

Fundació Barberà Promoció  
 

Carrer de la Torre d’en Gorgs, 40 
08210 Barberà del Vallès 

 
937 192 837 

barberapromocio@barberapromocio.cat 
www.barberapromocio.cat 

Nova pàgina web 

Manteniment i suport 
tècnic  
>112 ordinadors   

> implementació sistema ticketing 

Seguiment i avaluació 

2 memòries / informes de segui-

ment i avaluació 

Formació per empre-
nedors i empreses 

10 tallers > 115 assistents > 

8’8 satisfacció 

 

 
32 emprenedors assessorats 

Ajuts x l’autoocupació 

9 emprenedors han rebut l’ajut 

Foment de l’ESS  

> Dinamització grup de treball mixt 
d’ESS a Barberà del Vallès 

> Creació Centre Cotreball la Molla 

> 4 projec-

tes d’ESS  

Coordinació amb    
l’Ateneu Cooperatiu 
> Diagnosi de l’estat ESS a BdV 

ESStem Treballant 
Projecte Llavors 
> Taula supramunicipal d’ES  
> Compra pública responsable AP  
> Accions consum responsable  
> Guia d’emprenedoria social  
> Exposició valors i principis ESS 

Jornada ESS 

2 tallers + 1 conferència > 55 
assistents > 8’8 satisfacció 

Adaptació a la nova llei de contrac-

tació pública (LCSP 8/2017, 8 nov.), 

Plataforma de contractació pública 

operativa des de juliol 2018. 

En matèria transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, l’en-

titat acompleix: 93% dels indicadors 

actualitzables trimestralment. 

S’acompleix amb els requisits de 

sectorització de l’entitat presentant 

trimestralment informació al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públi-

ques. 

Hem incorporat en la política de Re-

cursos humans mesures de preven-

ció de l’assetjament sexual, així com 

medició del clima laboral. 

Aprovació per Patronat el procedi-

ment intern de contractació de per-

sonal: 18 processos de selecció. 

Realització d’estudi de Dimensiona-

ment de la plantilla [Diputació BCN] 

Realització de 26 formacions inter-

nes a personal  de gestió. 

Auditoria externa de qualitat 2018 

sense cap no conformitat en la ges-

tió i impartició de la formació ocupa-

cional subvencionada. 

Comissió de seguiment del Protocol 

d’assetjament sexual:   1 curs, millo-

ra del protocol, nou glossari. 

PRRLL: vigilància de la salut amb   

82 revisions + 4 tallers + 1 curs 

L’entitat s’ha adequat al Reglament 

General de Protecció de Dades.  

Es treballa en xarxa per millorar la 

gestió de serveis i programes: es 

participa de 19 comissions, grups de 

treball/xarxes. L’entitat en lidera 4. 

Una entitat que avança 

Memòria  
d’activitats  
2018 
Fundació Barberà Promoció 

Àmbit de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació 

Ajuntament de Barberà del Vallès 

empreses ateses 

per borsa de treball,  

pràctiques laborals i 

formació 

463 
persones 

usuàries de 

serveis i 

programes 

1.646 



Orientació per a la inserció 

formativa, laboral i social 

 

 Serveis i programes per 

a Joves 

Tutor de Transició  
Escola Treball 
63 entrevistes d’orientació inici > 

76 tutories individuals i grupals > 

9’6 satisfacció 

Coneixement d’Ocu-
pacions Barberà 

8 famílies professionals tastades > 

197 alumnes > 8’7 satisfacció  

> 65% d’utilitat > Metodologia 

participativa, motivadora i vivencial ! 

Programa de Forma-
ció i Inserció 

15 alumnes > 1.000 hores > 

83% d’assistència > 9’3 satis-

facció > 77% promoció formati-

va o inserció laboral  
 
Metodologia Aprenentatge Servei !
Acompanyament continu ! 

Programa Integral 

19 alumnes > 79% finalitzen > 

9’0 satisfacció > 73% inserció 

laboral o promoció formativa 

Curs de preparació 
per accés a CFGM 

21 alumnes > 16 finalitzen > 

14 es presenten > 9 aproven > 

56% aprovats > 9’6 satisfacció 

Muntatge i manteni-
ment xarxes d’aigua (a) 
> Coordinació amb SABEMSA >   
9 joves > 75% inserció dels 8 

que finalitzen > 9’8 satisfacció 

Altres: 

> 3 beques Fundació Nous Cims a 

joves PFI i 3 beques Hans-Peter 

Riester amb l’entitat com a jurat 

> L’Agent de salut 52 accions a la 

Torre d’en Gorgs 

> Participació en 5 comissions mu-

nicipals. 

Comissió de TET 
23 membres > 10 reunions 

Programa Orienta +30  

42 participants > 55% inser-

ció laboral o formativa 

Programa UBICAT  

113 participants per l’acompa-

nyament a la inserció/inclusió social 

> 51% inserció laboral, formati-

va o social > 9’2 satisfacció  

Programa SLOASI  

36 participants que perceben 

Renda Garantida de Ciutadania > 

39% inserció laboral o formati-

va > 9’8 satisfacció 

Hort de la Torre d’en 
Gorgs - Mesura Activa Inserció 

32 participants prioritàriament en 

situacions vulnerables > 41% 
inserció laboral > 9’1 satisfacció 

470 persones tutoritzades  

individualment i 309 grupalment 

Servei de Recepció 

285 entrevistes per apuntar-se a 

l’entitat  

32 entrevistes d’orientació inicial i 

62 entrevistes a persones atura-

des amb situacions vulnerables 

Servei de Feinateca 

190 participants > 80 en ta-

llers de cerca de feina 

Servei de Mesures Ac-
tives d’Inserció 
> Comissió Sòciolaboral: Aprovació 

Protocol intern i 17 reunions 

> 33 reunions en xarxa per millo-

rar la transició Atur Treball  

> Tutories individuals a 46 perso-

nes amb situacions vulnerables 

137 participants 

53 tallers en 4 blocs:   

I. Tallers d’horta CEP : 5 
II. Arts i Oficis: 6 
III. Orientació sociolaboral: 40 
IV. Creixem fent comunitat: 2 

4 programes que potencien l’aten-

ció individual i personalitzada ! : 

Més servei d’atenció amb la meto-
dologia de l’Escola CEP ! 

Punt d’Informa-
ció i Orientació 

ICQP > 24 persones 

Empoderament per a cerca de fei-
na i/o formació, activa i efectiva ! 

 

 Formació  per a l’ocupa-

ció i la requalificació 

12 cursos 
 

145 alumnes 

11 persones en 

prova d’acrecitació 

Formació per a  
l’ocupació - FOAP 

8 cursos > 160 alumnes > 

2.800 hores > 8’8 satisfacció   

> 67% inserció >  

6 altes d’especialitats formatives ! 

20 sortides formatives a fires, 
empreses, o actes ! 

Cursos propis i a mi-
da per empreses 

8 cursos > 91 alumnes > 

154 hores > 9’2 satisfacció  

Formació i contracta-
ció municipal (a)  
5 cursos > 68 alumnes > 

1.061 hores > 8’5 satisfacció  

Tutories de cursos 

279 hores amb alumnes 

82 hores amb docents 

Formació OIL  

3 cursos > 30 alumnes > 16 

hores > reconeixement Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo i Dept. Treball i dóna 
acompliment a Norma UNE: 58451
-2016 

10 visites a empreses > 112 
alumnes 

 

 

Borsa de treball 

296 ofertes de treball de 61 
empreses > 98 contractes  >  

33% cobertura d’ofertes 

66 convenis de pràctiques > 

93 alumnes > 55 empreses  

Promoció de l’ocupació 

Jornada “Barberà Getting 
Talent” 

91 persones i 17 empreses 

Prospecció empreses  

102 visites i 827 seguiments 

a 415 empreses 

Pràctiques laborals 

Conveni per cessió 
d’espai per cursos  

2 cursos > 35 alumnes 

54 persones  

23 empreses han obert 

oferta de treball àmbit químic i afins 

25 persones  

26 empreses > 23 

ofertes àmbit metall 

Adhesió al projecte > 5 
persones derivades 

Subvenció a la con-
tractació > Difusió a empreses  
54 empreses interessades > 42  
empreses obren oferta de treball > 

5 contracten segons programa 

65 Plans d’ocupació >  

 
>16 per Pla Generalitat > forma-

ció professionalitzadora 

>  7 per Pla AMB 

>31 per Pla Diputació, que reben 

formació prèvia (a) 

. 12 per projecte Vetlladors/res 

. 3 Informadors/res de Serveis 

Assessorament Energètic 

. 3 per projecte Manteniment  de 

Xarxes d’aigua i clavegueram 
. 18 insercions altres projectes 

> 5 per pressupost Ajuntament > 

4 per a projecte Horts de GEA (b) i 1 
per gestió de l’economat d’aliments 

> 6 per Enfeina’t-SOC > projecte 

Horts de GEA (b) 

Agència de 
Col·locació 

52 persones beneficiàries > 83 
tutories 

Conveni amb Funda-
ció Taller Catalunya 

64 persones amb discapacitat 

ateses > 31% d’inserció laboral 

(a,b,c): actuacions interrelacionades 


