5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL
5.1 Ocupació
5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc
Tipologia del servei i objectius
El Servei duu a terme diferents accions orientades a la inserció sociolaboral:
 Informació, orientació i assessorament a les persones per a la recerca de feina, i
derivació, si cal, a altres serveis.
 Sessions grupals d’orientació laboral.
 Sessions tècniques de recerca de feina.
 Intermediació laboral.
 Accions de prospecció i d’intermediació al teixit empresarial per conèixer-ne la
realitat i apropar el programa de serveis a les empreses.
 Informació de les ofertes laborals de les empreses.
 Sensibilització del teixit empresarial per facilitar l’accés al mercat de treball dels
col·lectius que tenen dificultats especials.
 Oferiment a les empreses de diferents perfils professionals.

Dades 2021










1338 persones ateses: 620 homes (46,34%) i 718 dones (53,66%)
374 persones usuàries noves al servei: 161 homes (40,05% i 213 dones (56,95%)
401 insercions laborals: 179 homes (44,6%) i 222 dones (55,36%)
1748 tutories individuals amb persones usuàries: 825 a homes i 923 a dones
1061 accions de seguiment a persones usuàries
20 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)
59 persones participants a tallers grupals: 23 homes i 32 dones
87 ofertes laborals gestionades i 60 llocs de treball coberts
106 accions amb empreses

Pressupost 2021
45.401 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2021
 Reforç de les actuacions de capacitació digital de les persones usuàries (reducció
bretxa digital).
 Incorporació d’actuacions telemàtiques en els itineraris.
 Elaboració i actualització de material d’orientació, eines i tècniques de recerca de
feina, mercat de treball i competències transversals.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.2 Servei de proximitat als municipis
Tipologia del servei i objectius
Gestió i execució de programes de promoció econòmica i treball amb empreses del
territori i de serveis d’anàlisi i millora de l’ocupabilitat de les persones en situació
d’atur del municipi.
El servei es presta de manera presencial (setmanalment, quinzenalment o
mensualment) i mitjançant un conveni de col·laboració amb els ajuntaments.
Objectius:
 Apropar els catàleg de serveis d’ocupació des d’una visió de municipalitat.
 Dinamitzar l’activitat econòmica local tot potenciant i donant suport al teixit
productiu del municipi .

Dades 2021
 8 municipis amb conveni: Gelida, el Pla del Penedès, Mediona, Olèrdola, Olesa de
Bonesvalls, Pontons, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Pere de Riudebitlles
 Persones ateses als municipis: 889
 Accions directes amb persones usuàries (tutories i seguiments): 1.575
 Sessions grupals de tècniques recerca de feina: 4
 Sessions de Club de Feina: 9
 Visites de prospecció empresarial: 252
 Ofertes d’empreses dels municipis: 103
 Candidatures gestionades: 1.168
 Candidatures enviades: 425
 Llocs de treball coberts: 63
 Candidatures web presentades per persones usuàries dels municipis: 2.850

Pressupost 2021
40.375 € - Aportacions dels ajuntaments en conveni

Aspectes a destacar 2021
 Participació en les fires locals de productes agroalimentaris
 S’han apropat serveis a la població
 S’ha donat suport a projectes locals
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.3 Oficina Tècnica Laboral
Tipologia del servei i objectius
El Servei duu a terme diferents accions orientades a la inserció sociolaboral de les
persones amb trastorns de salut mental:
 Informació, orientació, assessorament i acompanyament.
 Treball combinat amb les persones afectades i les seves famílies.
 Treball coordinat amb les entitats del territori.
 Assessorament i suport a les empreses contractants.
 Assessorament i suport a professionals de la Salut i de Serveis Socials.
L’OTL de l’Alt Penedès forma part de la Xarxa d’OTL de la Diputació de Barcelona.
Està integrada en els Serveis Locals d’Ocupació, impulsa la inserció laboral en el
mercat ordinari i compta amb l’assistència tècnica directa de la Diputació.
Objectiu: la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut mental.

Dades 2021








110 persones ateses: 53 dones i 57 homes
22 persones de nova incorporació
284 actuacions individuals amb persones usuàries (tutories)
116 accions de seguiment amb persones usuàries
5 tallers grupals (motivació, orientació laboral i tècniques de recerca de feina)
41 insercions laborals (32 persones inserides)
8 usuaris/es han estat derivats a recursos formatius externs per millorar la seva
ocupabilitat

Pressupost 2021
25.920,16€ - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2021
 Coordinació i treball en xarxa amb serveis especialitzats.
 Reforç de les actuacions de capacitació digital de les persones usuàries (reducció
bretxa digital).
 Incorporació d’actuacions telemàtiques en els itineraris.
 Suport i acompanyament en els diferents tràmits telemàtics de l’administració
oberta.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.4 Programa “Ubicat”
Tipologia del servei i objectius
En el marc d’aquest programa es duen a terme accions adreçades a persones amb
especials dificultats d’inserció laboral, prioritàriament persones en situació d’especial
vulnerabilitat:
 Orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional.
 Accions individuals i grupals adaptades a les necessitats de les persones
participants.
 Assessorament professional personalitzat per ajudar les persones a assolir
coneixements i a desenvolupar les seves potencialitats i competències, amb la
finalitat d’aconseguir la seva inserció laboral i la seva integració personal,
educativa i social.
 Accions de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament a les empreses i de
prospecció laboral, amb un doble objectiu: que les persones que participen en el
programa coneguin el mercat laboral i que les empreses puguin sol·licitar els seus
perfils professionals.

Dades 2021








Persones usuàries del programa: 52
Hores de tutories individuals: 480,33
Hores de sessions grupals: 108
Derivacions a accions formatives: 6
Insercions durant l’execució del programa: 29
Accions d’apropament de les empreses persones usuàries: 4
Pràctiques en empreses: 1

Pressupost 2021
87.686 € Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2021
 Intensificació de les actuacions de capacitació digital de les persones beneficiàries
del programa.
 Acompanyament intensiu a les persones beneficiàries per a la millora de
l’ocupabilitat, reforç de la motivació i la recerca activa de feina.
 Suport i acompanyament en els diferents tràmits telemàtics de l’administració
oberta.
 Coordinacions amb serveis i recursos auxiliars (serveis socials, centres formatius,
habitatge, etc.)
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.5 Programa “Treball i formació”
Tipologia del servei i objectius
Programa adreçat a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi, preferentment més grans de 45
anys (Línia PANP); persones en situació d’atur destinatàries de la renda garantida
de ciutadania (Línia PRGC) i dones en situació d’atur (Línia DONA) del Programa de
Requalificació Professional (PREPARA).
Les persones participants reben una formació professionalitzadora (Certificat de
Professionalitat) de 90 h de durada dins la jornada laboral.
Objectiu: facilitar a les persones en situació d’atur, amb més dificultats per accedir al
mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la
millora de la seva ocupabilitat.

Dades 2021
Convocatòria extraordinària Covid-19. Per a persones que es van quedar sense
feina amb motiu de la crisi de la covid-19 i per a les persones amb més dificultats per
accedir al mercat de treball. Les persones contractades van realitzar tasques de
suport al personal dels ajuntaments i van rebre una formació transversal de 60 h de
durada dins la jornada laboral.
Línia COVID: 5 municipis participants/ 5 persones contractades / 9 mesos durada
contractes
 Gelida:
1 integradora social
 Font-rubí:
1 administrativa
 El Pla del Penedès
1 administrativa
 Sant Martí Sarroca
1 integradora social
 Santa Margarida i els Monjos
1 administrativa
Línia PANP-COVID: 4 municipis participants / 4 persones contractades/ 9 mesos
durada contractes
 Ajuntament de Pacs del Penedès:
1 administrativa
 Ajuntament de Torrelles de Foix
1 treballadora social
 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
1 administratiu
 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 1 administrativa
Línia Dona i COOR. Per a dones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades, dones víctimes de violència de gènere i dones en risc de
caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 52 anys. Les dones
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contractades van realitzar tasques de suport administratiu al personal dels
ajuntaments; van rebre una formació professionalitzadora de 90 h de durada dins la
jornada laboral i van participar en accions de suport per acompanyar-les a
l’adquisició d’habilitats i aptituds orientades a millorar la seva ocupabilitat.
4 municipis participants / 4 dones contractades / 12 mesos durada contractes
 Ajuntament de Castellví de la Marca:
1 administrativa
 Ajuntament de Torrelavit:
1 administrativa
 Ajuntament de Les Cabanyes
1 administrativa
 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
1 administrativa

Pressupost 2021
Convocatòria extraordinària Covid-19
130.658 € - Subvenció Servei d’Ocupació - Generalitat de Catalunya
Línia Dona i COOR
112.581 € - Subvenció Servei d’Ocupació– Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2021
Convocatòria extraordinària Covid-19
 Valoració positiva de l’experiència professional per part de les persones
participants.
 Difusió d’aquest programa a la comarca.
 Participació dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants
Línia Dona i COOR
 Millora de l’ocupabilitat de les dones participants que manifesten haver adquirit
confiança i competències per a reincorporar-se de nou al mercat laboral.
 Empoderament de les dones participants .
 Suport als ajuntaments en la implementació de l’administració electrònica.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.6 Programa de Col·laboració Social
Tipologia del servei i objectius
Contractació temporal de persones que estan a l’atur, perceptores de prestacions
per desocupació, per dur a terme obres i serveis d'interès general
El CCAP es compromet a abonar la diferència entre la prestació contributiva o
subsidi i l’ import total de la base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul
de l’ esmentada prestació, i garantit el 100% del salari mínim interprofessional vigent
en cada moment. Igualment es compromet a abonar les cotitzacions a la Seguretat
Social per accidents de treball.
Objectiu: fomentar l’ocupació de persones en situació d’atur perceptores de
prestacions per desocupació.

Dades 2021
1 persona contractada com a auxiliar administrativa per al projecte “Suport al Servei
Comarcal d’Habitatge”.

Pressupost 2021
7.459 € - Recursos propis

Aspectes a destacar 2021
 La bona predisposició i l’interès de la persona participant.
 El suport administratiu ha ajudat a atendre el gran volum de feina del Servei
Comarcal d’habitatge.
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5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 Ocupació
5.1.7 Programa “Referent d’Ocupació Juvenil”
Tipologia del servei i objectius
Servei per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema
educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i transversal
dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos
més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove,
mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori
Eix 1. Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les
joves, de manera individual o grupal, amb l'objectiu de facilitar el seu retorn al
sistema educatiu, la inserció laboral, o l'accés a altres recursos ocupacionals.
Eix 2. Reforçar i/o ampliar el treball en xarxa, a partir de la relació amb
professionals de l'àmbit educatiu, de joventut i d'altres dispositius sociolaborals, per
identificar els recursos d'orientació, formació i ocupació de la ciutat, detectar punts
de millora, concretar vies de derivació de joves, etc.
Eix 3. Accions de divulgació, a partir de l'elaboració de materials específics o la
participació en esdeveniments.
Objectius:
Eix 1. Detecció del perfil de la població jove de la comarca. Identificar els joves
menors de 30 anys de la comarca amb especials dificultats. Prevenir l’exclusió social
dels/les joves i escurçar els períodes d’inactivitat.
Eix 2. Contacte, informació i coordinació amb els agents. Detecció, derivació i
seguiment de joves.
Eix 3. Recopilar informació sobre recursos i serveis adreçats a joves per facilitar-ne
la difusió.

Dades 2021
Eix 1.
 Atenció a persones joves: 456
 Entrevistes ocupacionals: 324
 Nombre de seguiments: 535
 Nombre de sessions a centres educatius: 2, amb un total de 60 persones joves.
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Accions de coordinació amb els agents que treballen amb joves (reunions,
sessions informatives, tallers, derivacions, seguiments, gestió de vacants i
pràctiques): 220

Eix 2.
Persones acollides al programa i derivades d’altres agents:
 Serveis Locals d’Ocupació: 275 joves (69,97%)
 IES: 18 (4,58%)
 Joventut: 47 (11,95%)
 Medi Obert: 3 joves (0,76%)
 Mitjans propis: 11 joves (2,79%)
 Salut: 9 (2,29%)
 Serveis Socials: 30 (7,63%)
Eix 3.
Sessions informatives presencials a municipis: 2.
Elaboració de material propi:
 Dues guies per recerca de feina: autoconeixement i tècniques de recerca de feina
 Canals de recerca de feina per sectors
 Serveis i recursos per a la recerca de feina
 Les proves de selecció
 Entrevista de feina i competències
 Mercat de treball actual i el procés de recerca de feina
 Estils comunicatius
 La percepció
 Transformació digital
 Emocions i sentiments
 De què pots treballar?
 Serveis Locals d’Ocupació

Pressupost 2021
36.800 € - Subvenció Servei d’Ocupació– Generalitat de Catalunya

Aspectes a destacar 2021
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