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2. OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL  

 

2.1.  XALOC 

La Xarxa Xaloc és l’aplicatiu i metodologia a través de la qual l’Oficina Municipal de Treball gestiona les 
seves activitats diàries com a servei local d’ocupació referent al municipi. Diputació de Barcelona amb la 
Xarxa Xaloc permet connectar i treballar de manera conjunta i paral·lela amb la resta de Serveis de la 
comarca i província de Barcelona unificant així criteris de treball i compartint estratègies d’intervenció 
tant amb persones que cerquen feina o millora d’ocupació com les empreses de l’entorn.  

Xaloc ens permet tenir registrada i estructurada gran part de les accions que realitzem i treballar de 
manera unificada la informació de tot el Servei d’Ocupació. A través de la plataforma es gestionen totes 
les accions referents a Club de feina, prospecció, gestió d’ofertes,  entrevistes, expedients i itineraris de 
les persones i empreses, accions formatives i agendes del personal tècnic. Tot de manera transversal 
podent unir unes accions amb altres.  

Les dades són recollides i avaluades pels  Cercles de Comparació Intermunicipal de Diputació de 
Barcelona, amb l'objectiu de millorar de forma contínua la qualitat dels serveis, a partir de la definició 
d'indicadors, la comparació dels resultats entre municipis i la posada en marxa d'accions de millora. El 
personal tècnic responsable dels SLO forma part del procés i avaluació d’aquests. 

Les dades recollides durant el 2021 , extretes de Xaloc i dels registres propis de l’Oficina Municipal de 
Treball, ens indiquen que s’ha mantingut una tendència semblant a la que es va produir durant el 2020 
en relació a les altes de nous usuaris al servei. 

Tanmateix , malgrat que manté la baixada general en tots els indicadors, quan es comparen amb els 
registres de 2019, sí que es detecta un augment en les diferents accions d’acompanyament cap als 
usuaris (com son les accions d’orientació tant individuals com grupals, les accions d’informació i 
l’assistència al club de la feina). 

El nombre d’altes s’ha reduït lleugerament com a probable efecte de la incidència de la pandèmia 
durant el 2021 (especialment en el segon i el tercer trimestre).  

Cal tenir present que durant el 2021 s’ha anat incorporant una atenció presencial en la modalitat de cita 
prèvia tant en el Club de la feina com en orientació. Tanmateix, l’accés en primera instància als serveis a 
través de l’atenció personalitzada des de l’OMT s’ha mantingut, prioritàriament, de forma telemàtica, 
aspecte que ha continuat incidint en una menor assistència de públic , en comparació al 2019. Molt 
probablement, aquests indicadors poden fer referència a un sector de la població que té més 
competència en la recerca de feina en a modalitat presencial i que no es mou de manera efectiva e la 
modalitat telemàtica. En aquest sentit, si bé durant els mesos d’estiu 

S’ha pogut dur a terme una oferta important tant d’accions grupals (amb accions específiques en les que 
han pres part empreses del territori que han fet xerrades especifiques per a usuaris en processos 
d’orientació en el nostre servei) com d’accions informatives a grups de persones interessades en poder 
apuntar-se o vincular al servei d’Ocupació (joves d’instituts o persones vinculades a empreses 
d’inserció). 

Les limitacions d’accés presencial i els efectes d’impacte de les diferents onades de la pandèmia han 
continuat impedint un accés més directe a la ciutadania. A la vegada, pe`ro, s’han anat consolidant les 
diferents modalitats d’atenció , tant telemàtica, telefònica com presencial i s’han pogut tornar a 
reprendre el conjunt d’accions que permeten acompanyar de manera més efectiva als usuaris/es en el 
desplegament dels seus itineraris així com de la connexió entre les empreses del municipi i els possibles 
candidats a les ofertes que es puguin anar presentant. 
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Període altes 
Assessorament / Tutoria 

Individual 
Sessions grupals 

Sessions 
informatives 

Club 
feina 

Seguiments 

Partic. Núm. ORI TRF Núm. Partic. Núm. Partic. 

2020 
trim 4 

114 173 311 208 70 40 310 1 49 99 661 

2020 
trim 3 

75 163 249 165 50 31 195 2 39 66 453 

2020 
trim 2 

93 173 401 208 67 88 599 5 58 0 415 

2020 
trim 1 

128 171 257 115 73 75 386 0 0 0 378 

TOTAL 410 680 1218 696 260 234 1490 8 146 165 1.907  

 

2.2.  CLUB DE LA FEINA 

 

El Club de la Feina és un recurs de la Oficina Municipal de Treball que ofereix una atenció immediata i 
complerta a les persones que busquen feina. Aquestes persones poden fer ús d'aquest espai amb la 
finalitat  de millorar i optimitzar la seva entrada al mercat laboral amb el suport i l'assessorament dels 
especialistes. 

Es tracta d'un espai equipat amb 10 ordinadors amb accés a Internet, fax, telèfon, taulers amb ofertes 
de treball de diverses fonts, entre elles les de la pròpia Xarxa Xaloc, i informació diversa referent al 
mercat laboral. 

Amb el mateix objectiu s'ofereixen periòdicament sessions formatives per al coneixement de les 
eines,procediments i canals de recerca de feina. 

Durant l’any 2021 hem procurat redefinir l’estructura i funcionament del Club de la Feina de manera 
que es pogués donar el servei adequat, en el marc d’actuació que els mesures de prevenció ens han 
anat permetent. 

En aquest sentit, es va procedir a l’obertura del servei a partir del 26 de juliol i s’ha mantingut fins al 31 
de desembre. 

En la nova organització del club de la feina, ens ha calgut introduir dos aspectes nous per ajustar-nos a la 
normativa en temes de prevenció i salut: 

a) L’assistència s’ha de sol·licitar amb CITA PRÈVIA 
b) L’aforament és per a 6 persones com a màxim , per sessió. 

Aquets fet ha reduït molt el nombre de possibles usuaris, si ho comparem amb el 2019. Les dinàmiques 
de funcionament han variat, ja que els usuaris que volen fer un ús concret i no predeterminat del recurs 
tenen moltes més dificultats. Per altra banda, les persones que fan us del Club d e la feina en aquesta 
nova modalitat, poden aprofundir més en ‘utilització del maquinari i dels recursos disponibles. Hem 
pogut detectar un augment de persones que assisteixen al club de la feina que decideixen iniciar 
Itineraris o bé d’Inserció o bé de Tècniques de Recerca de Feina. Probablement la proximitat que 
comporta el fet de que s’hagi reduït de 10 a 6 persones presents a la sala (sense que hi hagi rotació al 
llarg de la sessió) ha promogut que l’usuari hagi aprofundit en la seva presa de consciència de les 
possibles mancances enes l seus procediments per trobar la feina que pugui estar buscant. 

Caldrà valorar, en vistes  a 2022, els beneficis i limitacions que comporta aquesta nova modalitat i 
procurar oferir un servei que integri les diferents modalitats, ja sigui presencial oberta, presencial amb 
cita prèvia o algun tipus de modalitat que incorpori un ús telemàtic del recurs. 
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2.3.  PROSPECCIÓ 

 

Amb la prospecció pretenem conèixer i analitzar les necessitats de les empreses del territori en l'àmbit 
de recursos humans, i oferir solucions mitjançant els diferents serveis dels quals es disposem. 

Es busca col·laborar activament amb el teixit empresarial del territori per tal de contribuir en el 
desenvolupament econòmic i en el creixement de la competitivitat de les empreses. 

Moltes empreses del municipi de Vilafranca, de la comarca de l'Alt Penedès i d’altres comarques 
participen activament en les activitats del servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i 
a la fi constitueixen un entramat de recursos molt valuós. Aquesta cooperació és essencial i contribueix 
molt positivament en el desenvolupament dels diferents projectes i programes formatius. 

Durant el 2021, especialment a partir del mes de maig, hem centrat els esforços en reactivar el vincle i el 
servei cap a les empreses. En aquest sentit, hem realitzat diferents accions de difusió  per captar a noves 
empreses que puguin fer servir els serveis de l’OMT a la vegada que actualitzem les col·laboracions amb 
les empreses que ja estan fidelitzades. EL fet de poder fer visites presencials i accions presencials amb 
empreses del servei (amb restriccions preventives segons les indicacions sanitàries) ha promogut 
l’augment en el nombre d’empreses que s’han donat d’alta o que han presentat ofertes al servei. 

Cal destacar el nombre d’accions de col·laboració per atraure el talent a les empreses, que hem anat 
dissenyant entre l’equip de prospecció de l’OMT i empreses del territori. 

En aquest marc d’actuació, s’han dut a terme accions que, sota el títol d’”ATRAURE EL TALENT A LES 
EMPRESES”,  han permès donar a conèixer empreses de referència (com Bodegues TORRES) , accions en 
les que s’ha presentat empreses amb la finalitat de promoure futures contractacions a través de recollir 
CV dels assistents a les xerrades (Employer branding), s’ha dut a terme una sessió de SPEED DATING, 
amb candidats que segueixen processos d’orientació i s’ha inclòs diverses xerrades tècniques 
(masterclass) per part d’empreses de la comarca per complementar el programa formatiu dels 
certificats de Professionalitat que es duen a terme en el propi Servei d’Ocupació. 

Queda coma  objectiu prioritari pel 2022 poder desenvolupar accions de Formació a Mida per empreses 
comarcals que ens permetin ampliar el ventall de possibilitats de contractació o bé de millorar les 
competències professionals dels treballadors en actiu. 

 

Alta noves 
empreses 

Primera Visita 
Visites de 
seguiment 

Assessoraments Seguiments 

73 33 225 38 115 
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Entre Juliol i Octubre però es van poder gestionar les pràctiques dels programes formatius aplaçades fins 
al desconfinament i es van dur a terme diferents actuacions complementàries a les formacions i als 
itineraris d’orientació. 

S’ha contactat amb  144 empreses de diferents àmbits i pels següents programes formatius: 

- PRÀCTIQUES EN EMPRESA : en total , 41 empreses han acollit a alumnes en pràctiques 

CP NETEGES DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI: 13 empreses contactades, 4 col·laboradores en 
pràctiques 

CP AUXILIARS DE MAGATZEM:  33 empreses contactades, 10 col·laboradores en pràctiques 

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENENTS : 11 empreses contactades , 8 
col·laboradores en pràctiques 

SEFED: 82 empreses contactades, 24 col·laboradores en pràctiques 

FORMACIÓ “MÉS QUE TRANSPORTISTES” : 3 empreses contactades, 2 col·laboradores en 
pràctiques 

ITINERARIS D’ORIENTACIÓ: 2 empreses contactades, 2 empreses col·laboradores en pràctiques 

 

- ACCIONS COMPLEMENTÀRIES “ATRAURE EL TALENT A LES EMPRESES” 

.  Speed-dating: 1 acció amb una empresa col·laboradora 

. Masterclass: S’ha contactat amb 7 empreses que han dut a terme Sessions informatives sobre 
aspectes concrets que complementen els continguts tècnics de les accions de formació que 
s’han anat realitzant des del servei d’Ocupació. Es tracta d’empreses dels següents sectors: 

. Distribució d’aliments i begudes 

. Atenció sociosanitària a gent gran 

. Neteja 

, Atenció a persones amb discapacitat 

. empreses de missatgeria 

. Comerç  

. Employer-branding: 2 accions amb 2 empreses del sector de vins i caves , que han informat 
sobre l’organització dels procediments per captar talent i fer selecció de personal, amb 
posterior acció de contacte entre candidats i empresa. 

. Xerrades informatives sobre aspectes genèrics de les empreses o sobre informació del Servei 
d’Ocupació a treballadors d’una empresa: 2 empreses contactades , que han participat en la 
realització de les xerrades informatives (una ETT i una empresa d’inserció del municipi). 

Durant el 2021 s’ha convocat el plenari de la Taula de Prospecció de forma conjunta amb el Consell 
comarcal de l’Alt Penedès, en la qual han participat les principals entitats que es dediquen a la 
prospecció a la comarca. Hi participen organismes i entitats tant d’àmbit generalista com els diferents 
serveis municipals d’ocupació, el SOC o entitats com la Federació d’empresaris del Penedès Garraf, com 
d’àmbit específic (empreses d’inserció, centres especials de treball, entitats del tercer sector que tenen 
per objectiu la promoció i inserció sociolaboral de persones en situacions de vulnerabilitat social o amb 
discapacitat). 

A la vegada, s’han anat desplegant mecanismes i línies de treball conjunt que permeten anar 
consolidant una xarxa territorial que va ajustant progressivament una resposta integrada tant als usuaris 
com a les empreses, a la comarca de l’Alt Penedès. 
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2.4.  GESTIÓ D’OFERTES I INTERMEDIACIÓ 

 

La borsa de treball de la  Xarxa Xaloc ha aconseguit en aquests darrers anys consolidar-se cada vegada 
més com a borsa de referència en els municipis de la província de Barcelona, ajudant així a l’apropament 
entre les empreses i les persones que busquen feina.  

Les empreses que necessiten cobrir personal poden accedir a l’Oficina Municipal de Treball i, a partir de 
la descripció de l'oferta, es fa difusió a través de la Xarxa Xaloc i d'altres canals com són les xarxes 
socials, la premsa escrita i altres borses de treball especialitzades, les quals incrementen les oportunitats 
de donar resposta a les seves necessitats.  

Es realitza una preselecció dels candidats més adients en relació a la demanda empresarial coordinant 
inclús les posteriors entrevistes de selecció que realitza l'empresa, amb l’objectiu de facilitar tot el 
procés d’intermediació. 

L’equip tècnic acompanya i facilita a l’empresa des de la definició del lloc de treball, característiques dels 
candidats, informació sobre contractació, etc. 

La gestió d’ofertes és un dels eixos vertebradors de la relació amb el teixit empresarial de l’entorn. 
Treballem per a la millor cobertura de les necessitats de personal de les empreses oferint un servei 
d’intermediació gratuït i competint a la vegada amb diferents consultores i borses de treball potents del 
mercat. El nostre objectiu com a servei públic és poder cobrir de manera ràpida, òptima i de qualitat les 
vacants que les empreses del nostre entorn generen, podent així facilitar la inserció de les persones que 
atenem en tot el Servei amb i diferents perfils i necessitats. 

Les dades i flux de la borsa i les ofertes sempre està relacionada amb el moment, època o estacionalitat 
de l’entorn empresarial més proper i enguany no ha estat menys.  

Enguany, s’ha incrementat considerablement el nombre d’ofertes de feina gestionades en relació al 
2020, doblant gairebé el nombre de llocs de treball sol·licitats, així i tot no hem aconseguit arribar a les 
dades 2019. Això ens indica que hi hagut una millora de la situació econòmica en el territori, i s’ha 
reactivat la contractació. 

La cobertura d’aquestes ofertes gestionades ha estat d’un 63’86% (s’han cobert 235 llocs de treball 
durant l’any). 

Es tracta d’un registre especialment alt en comparació amb altres anys. Cal situar un augment de les 
ofertes molt considerable respecte al 2020 i, per tant, un efecte “rebot” causat per la reactivació de 
l’activitat econòmica a partir del mes de juny de 2021. A mesura que va avançar l’any, es va anar 
estabilitzant. 

Tot i així, el grau de resposta a les diferents ofertes ha estat especialment alt. La disponibilitat de molts 
perfils en la borsa de treball i la necessitat d’incorporació de determinats perfils per part de les 
empreses poden ajudar a explicar el grau elevat de cobertura que s’ha assolit enguany. 

Per altra banda, cal destacar el nombre important de contractacions que es van realitzar a través de 
l’OMT durant la campanya de la Verema. En aquest sentit, cal fer esment al treball en xarxa dut a terme 
entre la cooperativa ACTUA, la Unió de Pagesos i el Servei d’Ocupació, que va permetre arribar a 
concretar un elevat nombre de contractes. 

Una valoració dels sector que han generat més contractació durant el 2021 ens porta a destacar el 
següent: 

- Hi ha hagut un  impacte fort de contractació de peons agrícoles fruit d’una campanya de la Verema 
2021 que ha centrat bastants contractacions a través de la nostra oficina 

- Es mantenen sector que des de fa anys van generant de forma sostinguda contractacions, com son 
el de venedors (botigues, magatzems i serveis de restauració com forns de pa o pastisseries), els 
administratius o auxiliars administratius (amb una gran variabilitat en els perfils que s’hi poden 
incloure), o netejadors/es 
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- Es va consolidant un grup de sectors que van molt connectats al voltant d’activitats de logística i 
distribució: operadors de maquines d’embalatge, peons de transport de mercaderies i 
descarregadors, conductors assalariats, operadors de carretons elevadors 

- Torna a aparèixer el sector de la restauració (cuiners i/o cambrers), com a reflex de l’activació del 
sector serveis-turisme que s’ha experimentat a partir de l’estiu del 2021. 

La millora continua en el servei a les empreses en la gestió de les ofertes ens porta a potenciar un servei 
el més adaptat possible, ràpida i flexible, a les demandes de les empreses. En aquest sentit, es voluntat 
del Servei poder aprofundir en les ofertes que treball incorporant uns criteris de reclutament i de 
selecció que contemplin les competències personals com a elements claus a desenvolupar en les 
diferents tipologies d’ofertes que duem a terme entre les empreses i l’Oficina Municipal de Treball. 

 

Ocupacions amb més llocs de treball sol·licitats  i  cobertura 2021: 

 

ocupació sol·licitada llocs sol·licitats llocs coberts taxa cobertura 

 9511 - Peons agrícoles (excepte d'hortes, hivernacles, 
planters i jardins) 

48 48 100,0% 

 5220 - Venedors de botigues i magatzems 24 14 58,3% 

 9210 - Personal de neteja d'oficines, hotels i altres 
establiments similars 

20 13 65,0% 

 4500 - Empleats administratius amb tasques d'atenció al 
públic ncaa 

20 13 65,0% 

 8193 - Operadors de màquines d'embalatge, embotellament i 
etiquetatge 

19 19 100,0% 

 9811 - Peons del transport de mercaderies i descarregadors 17 11 64,7% 

 5120 - Cambrers assalariats 13 1 7,7% 

 8412 - Conductors assalariats d'automòbils, taxis i furgonetes 11 9 81,8% 

 8333 - Operadors de carretons elevadors 11 8 72,7% 

 5110 - Cuiners assalariats 10 2 20,0% 
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3. ORIENTACIÓ  

 

3.1.  OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL I  DISPOSITIU ESPIRALL 

 

El servei d’orientació ofereix un acompanyament a les persones en procés de recerca o millora de la 
feina. A través d’una diagnosi del perfil professional de cada participant, on s’ha definit el seu itinerari 
ocupacional a partir del balanç de competències per tal de tenir en compte l’experiència i coneixements 
previs. 

Durant aquest any, s’ha adaptat el servei d’orientació degut a la situació de pandèmia, això ha 
comportat un increment important de l’ús de les Noves Tecnologies realitzant sessions online 
d’orientació, tant a nivell individual com grupal. Les sessions grupals presencials s’han realitzat en grups 
reduïts, respectant l’aforament màxim permès i respectant les mesures sanitàries i de prevenció de 
riscos. 

Des d’incis d’any s’ha implementat una nova metodologia que ha permès realitzar un treball 
col·laboratiu entre les diferents professionals d’orientació del Servei d’Ocupació, on cada persona ha 
tingut una referent d’orientació, tot i que les sessions grupals les han pogut realitzar també amb les 
altres orientadores. Així, cada persona ha treballat allò que conjuntament amb l’orientadora s’ha 
considerat més adequat per tal d’assolir la seva inserció laboral i/o formativa. 

Això ha permès unificar criteris, avaluació, documentació, entre d’altres, i oferir un servei d’orientació 
de més qualitat. A la vegada, ha suposat  per les persones usuàries un ventall més ampli de possibilitats 
amb un itinerari més complet i més flexible. D’aquesta manera s’ha desenvolupat un itinerari que ha 
sigut individual, grupal o que ha combinat accions grupals amb assessoraments individuals.  

En el marc de les sessions grupals realitzades enguany, s’han centrat en 2 grans eixos. D’una banda el 
desenvolupament de competències transversals, i de l’altra eines i recursos per a la recerca de feina, 
realitzant un total de 35 sessions grupals. 

El servei d’orientació ha ofert la possibilitat de fer un període de pràctiques en empresa del sector 
seleccionat per la pròpia persona i sempre que aquestes aportin una millora en el seu perfil 
professional. 

Cal destacar el conjunt d’accions específiques grupals que s’han dut a terme conjuntament entre l’equip 
d’Orientació i de Prospecció, en vistes a connectar i donar a conèixer la realitat i visió de diferents 
empreses del territori i les persones que estan duent a terme itineraris d’orientació al Servei. 

La relació d’accions realitzades son les següents: 

. NACEX (Empresa de Missatgeria) : sessió d’informació sobre el sector de missatgeria i l’organització i 
funcionament de l’empresa. Visita a les instal·lacions de NACEX. Assistents:  13 persones 

.  MRW : (Empresa de Missatgeria) : sessió d’informació sobre el sector de missatgeria i l’organització i 
funcionament de l’empresa. Visita a les instal·lacions de NACEX. Assistents:  10 persones 

. BODEGUES TORRES : xerrada en la que es presenta l’empresa i en la que s’informa sobre els criteris i 
procediments que se segueixen en un procés de selecció per part d’aquesta empresa. Es facilita la 
presentació de CV dels participants a l’empresa. Assistents : 30 persones. 

. EUROFIRMS : xerrada en la que es presenta l’empresa i s’informa de la dinàmica de funcionament per 
poder prendre part en els processos de reclutament i selecció que se segueixen des d’aquesta empres, 
per cobrir les ofertes de feina que els van arribant. A continuació, es duu a terme una sessió presencial 
de SPEED DATING, en la que es realitzen entrevistes per posicionar als candidats davant de possibles 
processos de selecció. 
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A través del Dispositiu d’Orientació de l’Espirall, s’ha realitzat una formació professionalitzadora 
d’atenció al client i picking de 45h amb 12 participants, on s’han beneficiat tots aquells usuaris 
d’orientació pels que ha suposat una millora del seu perfil completant la seva formació i/o experiència 
laboral o iniciar-se en aquest àmbit professional per tal d’obrir-se a noves oportunitats laboralsal 

En quant a persones que s’adrecen al servei d’orientació s’ha observat la dinàmica iniciada l’any passat. 
Continuen fent sol·licitud d’orientació persones que no són aturats de llarga durada,   sinó que han 
perdut recentment la feina, o bé que encara la conserven però preveuen la possibilitat de finalitzar-la i 
volen preparar-se per a una possible recerca activa de feina. En aquest punt cal destacar que es tracta 
de persones amb una formació mitjana-superior, amb accés a les Noves Tecnologies i amb un perfil 
competencial tècnico-professional mig-alt. Tot i no ser el perfil majoritari atès, sí que ha incrementat el 
nombre de sol·licituds d’aquestes persones. 

Seguint la línia d’anys anteriors, la presència de la dona en els processos d’orientació continúa sent 
superior a la de l’home,  tot i que va augmentant lentament, enguany han representat el 36% del total, 
front el 34% de l’any anterior. 

Es manté el % de persones extracomunitàries, éssent aquest any el  41%, pràcticament igual a l’any 
anterior, variant un 1% a l’alça. 

En quant a la inserció laboral, s’ha aconseguit un 49%. Aquesta s’ha donat en termes generals, en els 
sectors d’administració, atenció sòcio-sanitària, neteja, construcció, consergeria, logística / magatzem, 
ajudants de cuina i cambrers. 

En quant a la inserció formativa, s’ha aconseguit un 22.8%. Aquesta s’ha donat majoritàriament en 
formacions relacionades amb Noves Tecnologies, idioma, atenció al client, logística/magatzem, 
consergeria, monitoratge i neteja. 

Tanquem l’any amb un 72% d’inserció, tant formativa com laboral, enfront 54.37% de l’any passat, com 
a resultat de recuperació del territori i adaptació a la nova realitat. 

 

3.2.  DISPOSITIU CRIT 

 

Des de l’any 2010 està establert el Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball (CRIT), un 
dispositiu d’inserció sociolaboral creat per Serveis Socials Bàsics i el Servei d’Ocupació i Formació, que té 
la finalitat de treballar i atendre a les persones en risc d’exclusió social des d’una perspectiva integral.  El 
CRIT no és un dispositiu de primera línia si no que cal que aquestes vinguin derivades de SSB/SO. Un cop 
a CRIT s’articularan els diferents recursos i prestacions donant una resposta global a l’usuari/a a partir 
de l’elaboració d’un diagnòstic integrat inicial i el disseny del corresponent pla de treball individualitzat. 
Entenem que el valor afegit d’aquest recurs rau en l’elaboració de propostes de treball basades en les 
informacions compartides entre serveis i de les coordinacions realitzades amb els mateixos.  

Dades generals 

Enguany, el dispositiu CRIT ha atès un total de 171 persones, 9 més que l’any passat. El 2021 hem 
rebut 79 derivacions noves;  55 de SSB, 22 de SIAD  i 2 de la llar d’acollida de dones. Des de SSB les fitxes 
de derivacions disminueixen de 66 a 55 però en canvi augmenten les derivacions SIAD un 4%. 
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Una dada molt rellevant d’enguany és l’augment de dones ateses enfront homes. Des de l’any 2019 la 
tendència ha estat atendre més dones que homes, l’any 2021 atenem 145 dones i 26 homes, és a dir, 18 
casos més de dones i 9 casos menys d’homes que al 2020.  Podem veure com el perfil de CRIT ha anat 
variant els últims anys i actualment el 85% de persones ateses són dones, d’aquestes el 50% són 
monomarentals i el 27% ateses pel SIAD.  

De les 171 persones que han participat en el dispositiu CRIT hi ha hagut 105  insercions laborals 
(empresa ordinària, Empreses socials i Plans d’Ocupació). Una gran part d’aquestes insercions s’han 
donat a través d’empreses d’inserció (concretament 63% del total d’insercions). Pel que fa als Plans 
d’Ocupació, al 2021 hi ha hagut 8 insercions de persones de CRIT en els programes Dona tu pots, 
Treball i Formació i Espirall (14 persones en total de SSB). El nombre d’insercions en empresa ordinària 
ha estat de 30 enfront 23 l’any 2020 però lluny encara de les 40 insercions al 2019. Podem veure com 
s’ha recuperat lleugerament la ocupació però no el suficient com per situar-nos en les dades anteriors a 
la pandèmia. En canvi a nivell d’empresa social a través de Garbet i Entrem el número de persones 
amb contracte d’inserció ha augmentat un 5%. Durant el 2020 Entrem no va realitzar contractacions en 
l’àmbit de botiga i consergeria però enguany consergeria ha retornat a la normalitat. D’altra banda, des 
de la UTE s’han realitzat 22 contractes d’insercions nous durant el 2021, 35 persones en total tenint en 
compte les persones que van iniciar al 2020 i han continuat treballant aquest any.  

 

TIPUS INSERCIONS PERSONES 

Empresa ordinària 30 

Garbet C. Obra i Servei 8 

ENTREM C. Inserció 22 

ENTREM C. Obra i servei 2 

UTE C. Inserció 35 

Plans d'Ocupació 8 

TOTAL INSERCIONS 105 

Des de CRIT, com cada any, a banda del seguiment directe també s’ha continuat treballant de forma 
coordinada amb els diferents programes del servei d’Ocupació, formació Entrem, Creu Roja i Fundació 
Pro Penedès, els casos que considerem indirectes (casos de SSB que no són CRIT: 164 durant el 2021). 
A continuació presentem les dades dels diferents recursos formatius i laborals en el que han participat 
persones tant de SSB com CRIT. 

 

RECURSOS FORMATIUS Selec. Baixes Pràct. Inser. 

FOAP Magatzem 4 0 0 3 

FOAP Neteja 11 4 7 4 

FOAP Sociosanitari 3 1 2 0 

Ocupa TIC 22 6 0 0 

Capsules TIC 27 14 0 0 

Cursos ENTREM 35 7 2 3 

Orientació OMT  66 42 2 19 

Orientació Espirall 18 13 0 9 

* Cursos Fund. Propenedès 15 0 9 5 

Creu Roja (llengua i Club feina) 41 12 0 3 
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Projecte SIOAS (ENTREM) 6 2 1 3 

Atenció al client i picking 6 2 0 0 

Adaptació en temps de canvi i 
emocions saludables 

22 7 0 0 

Elevator Pitch 1 0 0 0 

Si la crisi porta llimones, fes 
llimonades 

2 0 0 0 

Scape Room 1 0 0 0 

Treball en alçades 5 1 0 0 

Transportistes 2 0 0 0 

TOTAL 287 111 23 49 

* Cursos Fundació Pro Penedès:  Desinfecció covid’19 edificis públics i privats(10), Operador de 
carretons elevadors(1),  Treballant en digital I i II (3), Xarcuteria (1) 

SEGUIMENTS INDIRECTES TOTAL      

EMPRESA SOCIAL (C.Obra i Servei) 10     

PLANS D'OCUPACIÓ 6     

CET Nou Verd 6     

PFI 14     

RECURSOS D'APRENENTATGE 
D'IDIOMA 38     

*ALTRES PROGRAMES I RECURSOS 91     

TOTAL 164     

*ALTRES PROGRAMES I RECURSOS: Valors extrets de la taula de recursos 
formatius descomptant les persones ateses en seguiment directe al CRIT 

 

 

 

Projecte “Dona, tu pots” 

Al 2019 es va implementar com a prova pilot el projecte “Dona, tu pots”. Aquest projecte va destinat a  
fomentar l’ocupació i la inserció sociolaboral de dones en situació de risc d’exclusió social, especialment 
per a dones que han patit violència de gènere i, que estan en un moment en el que s’han de començar a 
plantejar la reinserció al mercat de treball. Es tracta d'un projecte interdepartamental, ja que es treballa 
de forma coordinada amb el SIAD, el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones i el dispositiu CRIT.  

El projecte ha permès la contractació durant el 2021 de 6 dones com a Pla d’Ocupació per a la 
realització de tasques de suport administratiu (1), jardineria (2) i neteja de grafits (3).   

Aquest projecte es desenvolupa en el marc de la subvenció que rep el servei d’Ocupació per part de la 
Diputació de Barcelona i el procés de selecció del 2021 es va realitzar des del CRIT amb les derivacions 
fetes per part del SIAD. Es van entrevistar un total de 20 persones, 6 van ser seleccionades i la resta se’ls 
va oferir realitzar un itinerari sociolaboral a CRIT. Al finalitza el 2021 podem veure com de les 14 
persones que van iniciar un pla de treball al CRIT hi hagut 3 que han realitzat FOAP i s’han insertat,  2 
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que han trobat feina a través d’empresa social, 3 han participat de càpsules d’orientació OMT, 1 ha 
participat del projecte SIOAS d’Entrem, 3 baixes i 2 considerem que no tenen perfil CRIT. 

De les persones contractades fins 31 de desembre 2021 es realitza una pròrroga de 3 mesos a 3 
persones (aux administrativa, 1 jardinera i 1 neteja grafits). La resta finalitzen amb baixa mèdica. 
Durant el període de contractació han participat de càpsules formatives com emocions saludables, 
adaptació en temps de canvi, càpsules TIC, formació en competències transversals i treball en alçades. 
L’acompanyament per part de la tècnica del CRIT i la treballadora social del SIAD són claus per tal de 
coordinar qualsevol aspecte al lloc de treball o personal. 
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4. PROGRAMES DE FORMACIÓ (CFO FRANCESC LAYRET) 

 

4.1.  FORMACIÓ PROFESSIONAL PER L’OCUPACIÓ 

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ (CFO FRANCESC LAYRET) 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES (FOAP)  

L’oferta formativa que planteja el CFO Francesc Layret des de 1986 s’adreça a persones en situació 
d’atur laboral i que es determinen per l’aprovació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya en funció 
de l’anàlisi del mercat de treball.  

• Oferta formativa 2020-2021 

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

ESPECIALITAT NIVELL HORES PLACES INICI FI 

COMERÇ I 
MÀRQUETING 

Activitats Auxiliars de 
magatzem 

1 250 15 15/03/2021 23/06/2021 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I A 
LA COMUNITAT 

Neteja de superfícies i 
mobiliari en edificis i 
locals  

1 270 15 01/03/2021 21/06/2021 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I A 
LA COMUNITAT 

Atenció sociosanitària 
a persones dependents 
en institucions socials 

2 490 15 22/02/2021 15/10/2021 

FCO FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Xarxes Socials 1 30 15 24/05/2021 04/06/2021 

 

En la convocatòria FOAP 2020, que són els cursos que s’executen a l’any 2021, es van sol·licitar 3 
certificats de professionalitat sencers amb una ràtio de 15 alumnes per certificat i, un curs de Formació 
Complementària; en total es van oferir 60 places de formació. El Servei d’Ocupació de Catalunya va 
aprovar tots els cursos sol·licitats. 

Les persones interessades en realitzar certificats de professionalitat, han de complir els requisits d’accés 
que venen determinats pel Reial Decret de cada un, que varien en funció dels tres nivells existents 
(nivell 1, 2 i 3). En els certificats de professionalitat de nivell 1 no es requereix cap requisit acadèmic 
d’accés, tot i que des del centre s’estableixen uns criteris de selecció. En els CP de nivell 2 es requereix 
tenir acreditat el Graduat en ESO o equivalent, i en els CP de nivell 3 es requereix tenir acreditat el 
Batxillerat o equivalent. 

El certificats de professionalitat estan dividits en tres accions formatives: mòduls formatius teòric 
professional, mòdul formació complementària (prevenció riscos laborals, sensibilització mediambiental i 
igualtat d’oportunitats) i el mòdul de pràctiques en empreses. Per poder realitzar les pràctiques en 
empreses s’ha de superar les proves (teòriques i pràctiques) i arribar a un 75% d’assistència en el mòdul 
teòric. Un cop finalitzades les pràctiques i validades amb apte, l’alumnat pot sol·licitar al SOC el 
Certificat de Professionalitat. 

Els cursos de Formació Complementària també tenen requisits d’accés segons el nivell de cadascun.  
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Enguany, els cursos de neteja i magatzem es van realitzar de forma presencial, el curs d’atenció 
sociosanitària es va realitzar la part pràctica de forma presencial i la part més teòrica a través de l’aula 
virtual i, el curs de xarxes socials es va fer tot amb aula virtual. La satisfacció general del curs és de 3’79. 

En aquesta convocatòria els resultats han estat els següents: 

 

Indicadors Núm. alumnat % 

Altes alumnat 69 100% 

Finalitza el curs 52 78,25% 

Alumnat pràctiques 37 94’85% 

Inserció laboral 35 51,75% 

Mateix sector 9 25,7% 

Altres sectors 12 34,28% 

Empresa pràctiques 7 20% 

Recerca de feina 22 31,9% 

Satisfacció general del curs per 
part de l’alumnat 

3.79 sobre 4 

 

PROGRAMA SEFED (SIMULACIÓ EMPRESES AMB FINALITAT EDUCATIVA) 

 

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

ESPECIALITAT NIVELL HORES PLACES INICI FI 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Activitats de Gestió 
Administrativa 

2 920 30 04/02/2021 29/10/2021 

El programa SEFED té l’objectiu de millorar les competències professionals de les persones en situació 
d’atur laboral en el certificat de professionalitat d’Activitats de gestió Administrativa que es 
desenvolupa mitjançant la metodologia de la SIMULACIÓ, amb la finalitat de poder integrar-se a un 
mercat laboral cada cop més exigent.  El pla formatiu consta de 920 hores de formació de les quals 80 
hores són pràctiques en empreses del sector a la comarca i 40 hores de formació complementària. Està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de formació amb compromís 
de contractació que demana de forma agrupada la Fundació INFORM. 

L’Empresa simulada RAÏMIVI, SAS, és l’empresa del programa SEFED de Vilafranca, dedicada, en el marc 
de la metodologia de la simulació,  a l'elaboració i comercialització de vins, caves, brandis i moscatells.  

RAÏMIVI SAS, pertany a una xarxa d’empreses simulades nacionals i internacionals que permet apropar a 
l’alumnat  en una situació real de treball i desenvolupar les competències i habilitats pròpies de la gestió 
empresarial, sempre seguint la filosofia d’aprendre fent i treballant.  

En aquesta edició es van donar d’alta 30 alumnes per a  l’execució dels cursos, dels quals 24 van superar 
el 75% d’assistència al curs amb valoració d’APTE, i per tant han obtingut el certificat de professionalitat. 
D’aquestes 24 persones, ja tenien una part del curs realitzat i van acabar de fer la resta.  Entre l’inici del 
curs i el 50% hi ha hagut 6 baixes, 2 per inserció a l’inici de la formació i les a les 4 per altres motius. 

Aquest any la formació ha sigut presencial. S’ha anat desenvolupant un Moodle que el Servei 
d’Informàtica va posar a l’abast del servei per als cursos de formació ocupacional i, s’ha fet la formació a 
través del zoom quan hi ha hagut alguna parada per la pandèmia. 
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Convocatòria 2020 – Execució 2021 

Indicadors Núm. alumnat % 

Altes alumnat 30 100% 

Finalitza el curs 24 80% 

Alumnat pràctiques 23 76,6% 

Inserció laboral * 9 30% 

Mateix sector 5  

Altres sectors 3  

Empresa pràctiques 1  

Inserció educativa - - 

Recerca de feina - - 

Satisfacció general del curs per 
part de l’alumnat 

3,32 sobre 4 

*Cal tenir en compte que la inserció que consta aquí és la inserció de quan acaba el curs que va 

ser a finals d’octubre del 2021; caldrà veure la inserció als 6 mesos de la finalització del curs. 

 

 

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT 

El CFO Francesc Layret està certificat des de l'any 2002 en la Norma UNE-EN ISO 9001 per la gestió de la 
qualitat de la formació. Aquest any 2020 s’ha fet la recertificació corresponent i, s’han realitzat els 
processos de l’auditoria interna i l’externa amb empreses noves.  

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT 

Les línies d’orientació i de formació 
ocupacional que es desenvolupen al 
CFO Francesc Layret  tenen, des de 
l’any 2002 la certificació de qualitat, 
Norma UNE-EN ISO 9001 per a la gestió 
de la qualitat de la formació.  L’any 
2020 el centre ha obtingut la 
certificació de la UNE-EN ISO 
9001:2015, vigent fins al 22 de juliol de 
l’any 2023. 
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4.2.  FORMACIÓ A MIDA I TRANSVERSAL 

4.2.1.  FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  (RECULL D’ACTIVITATS SLO - CATÀLEG DIBA) 

 

El 2021 s’han realitzat 4 accions formatives a través del catàleg de Diputació amb l’objectiu de millorar 
les competències professionals i personals de les persones en recerca o millora d’ocupació. Les 
formacions es varen fer a l’abril i maig i al setembre i octubre; una formació va ser online i la resta 
presencials.  

El grau de satisfacció en general de les persones assistents ha estat d’un 3.53 sobre 4 i el percentatge 
d’assistència del 100%. Un total de 47persones s’han beneficiat d’aquestes formacions. 

Les accions han estat: 

-Practica la venda de tu mateix a través del Elevator pitch. 

- Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada. 

- Dones que ho podem tot. Canvis en la recerca de feina després dels 45. 

- T’apuntes a fer un scape room? (descobriràs les teves competències professionals).  

 

4.2.2.  CÀPSULES D’APRENENTATGE 

 

Durant el transcurs d’aquest any 2021 s’han dut a terme les càpsules següents: 

CÀPSULA TEMPORALITAT 

COMUNICACIÓ (12 hores) FEBRER MAIG  

GESTIÓ DEL TEMPS  (12 hores) FEBRER ABRIL  

ADAPTACIÓ EN TEMPS DE CANVI. EMOCIONS 

SALUDABLES EN TEMPS D’INCERTESA (8 hores) 

MARÇ JUNY NOVEMBRE 

 

Les càpsules d’aprenentatge es van iniciar com a prova pilot al 2019 amb la idea d’oferir formacions de 
caire transversal, de curta durada i d’una temàtica concreta. Com que la valoració de la prova pilot va 
ser molt positiva, s’ha donat continuïtat al desenvolupament d’aquestes càpsules. Enguany, la càpsula 
de comunicació i la de gestió del temps les han desenvolupat les professionals d’orientació del servei i, 
la càpsula d’adaptació en temps de canvi i emocions saludables en temps d’incertesa, s’ha externalitzat 
a una experta externa.  

La participació a les càpsules ha estat d’un total de 85 persones, i, el 85,93% d’aquestes persones ha 
participat mínim el 75% de les hores de formació de les càpsules. La satisfacció general de les persones 
participants és del 3,75 sobre 4.  

 

4.2.3. Requalifica el teu perfil  professional 

Requalifica el teu projecte professional és un projecte de formació professional dirigit a persones en 
situació d’atur laboral, situació d’ERTE que presentin la necessitat de requalificar-se a nivell professional 
i buscar feina en un altre sector o bé que vulguin reciclar les seves competències. El projecte té la 
finalitat de formar persones en l’àmbit del transport de mercaderies de fins a 3.500 kg, un sector en 
expansió en aquest context de pandèmia que vivim encara ara.  
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El projecte constava d’una formació tècnica de 120 hores, de caire molt pràctic i útil, i va tenir una 
valoració molt positiva de 3’8 sobre 4. Van participar un total de 9 persones, de les quals van acabar 8. 
És un projecte que forma part de la xarxa de recursos del Mercat de Treball de la Diputació de 
Barcelona. 

El projecte també inclou sessions d’orientació segons necessitats dels participants, així com altres 
sessions de formació tècnica i transversal segons demandes concrets. Comentar que es van visitar dues 
empreses del sector de la missatgeria ràpida i està pendent que es gestionin pràctiques per als alumnes 
interessats.  

 

4.2.4. Altra formació tècnica i transversal 

 

Neteja en alçades 

Una de les línies de formació que es vol potenciar és la formació tècnica i/o transversal de curta durada 
que complementi altres formacions que es duen al servei i/o que responguin a una demanda molt 
concreta segons perfil professional, que doni un valor afegit al currículum vitae de les persones que la 
realitzen, sobretot pensant en plans d’ocupació.  

Aquest 2021 s’ha realitzat una formació de neteja en alçades enfocada a preparar els participants per a 
poder fer treballs en alçada. En aquesta formació van participar 10 persones, les quals van valorar molt 
positivament la formació, amb un 3,9 sobre 4. La formació va tenir un total de 15 hores (5 teòriques i 10 
pràctiques) i, la va desenvolupar una empresa especialitzada en treballs de neteja en alçada.  
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5. PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS – ESPIRALL 

 

5.1.  ESPIRALL, FEM BARRI 

 

Banc de temps de Vilafranca del Penedès 

El mes de març de 2021 s’han celebrat el sis anys de la creació del Banc de Temps de Vilafranca del 
Penedès. Es tracta d’un sistema gratuït d’intercanvi de coneixements, habilitats i serveis puntuals entre 
persones. Funciona a partir de l’oferta i la demanda de serveis dels seus participants. Els serveis són 
gratuïts perquè la moneda de canvi és el temps. Prenent l’hora com a unitat de mesura. 

El Banc de temps de Vilafranca va néixer al barri de l’Espirall, però veient el potencial del servei es va 
considerar necessari obrir la participació a tota la vila i comarca.                                                     

En els sis anys i set  mesos de funcionament del Banc de Temps de Vilafranca del Penedès, fins al dia 31 
d’octubre de 2021, podem dir que s’han inscrit 110 persones. Del total de persones inscrites hem 
comptabilitzat la participació activa de 80 persones sumant un total 345 hores intercanviades amb els 
39 intercanvis individuals, 83 intercanvis grupals i les 10 trobades de participants organitzades. 

El Banc de Temps de Vilafranca és un servei viu i amb canvi constant, per això cal dir que al llarg dels 
anys de funcionament han passat 237 participants i el saldo de temps acumulat total és de 3.120 hores. 

A més, cal dir que el Banc de Temps de Vilafranca es relaciona amb altres bancs de temps del territori 
català, nacional i internacional.  

Des del 8 de març del 2015 fins el 31 d’octubre del 2021 s’ha gestionat i dinamitzat el Banc de temps de 

Vilafranca del Penedès des del SERVEI D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS.  

Davant la impossibilitat de continuar gestionant-lo des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per no 
disposar del finançament des del Servei d’Ocupació de Catalunya que el feia possible, es planteja la 
possibilitat de continuar amb la iniciativa, establint una nova estructura de gestió mitjançant un grup de 
persones del membres del Banc del temps que tenen intenció de seguir al capdavant de la iniciativa a 
partir de l’1 de novembre del 2021.  

 

Activitats de foment del català 

Durant aquest any hem continuat organitzant activitats que fomenten l’ús de la llengua catalana com 
eina d’inclusió social, posant èmfasi en el col·lectiu de persones adultes migrades.  

Hem realitzat 3 grups de conversa en català ubicats al local de l’Espai de Formació del projecte 
adolescents a la plaça Dr. Bonet.  

El seu funcionament habitual va continuar amb alteracions arran de la situació d’alarma sanitària 
viscuda. Es van realitzar sessions setmanals presencials, però reduint el nombre de participants a un 
màxim de 6 alumnes per grup.  

Durant l’any 2021 han participat en els grups de conversa en català 21 persones.  

L’alumnat amb més coneixement de la llengua catalana i interès en la recerca de feina se’ls ha derivat a 
accions per millorar la seva ocupabilitat organitzades des del servei d’Ocupació (participació en les 
càpsules d’orientació, OCUPATIC, servei d’orientació i itineraris de recerca de feina) i a d’altres serveis 
de la vila. 

A banda de les sessions a l’aula, també s’ha organitzat una sortida per conèixer la vila i els seus serveis, i 
poder practicar la llengua  (Biblioteca Torras i Bages). Enguany només ha pogut ser una ja que les 
mesures preventives de la Covid 19 no ho ha fet possible.   
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Fem Espirall 

Amb les accions de Fem Espirall és pretén fomentar la participació ciutadana i la coordinació amb 
entitats i altres agents socials del barri de l’Espirall. És clau disposar de la complicitat i la implicació de 
les entitats del barri per obtenir bons resultats. 

L’activitat principal de participació 2021 ha tingut com a objectiu realitzar una petita diagnosi del teixit 
socioeconòmic del barri de l’Espirall per tal de poder definir noves accions ocupacionals i alhora afavorir 
el desenvolupament del barri post-Covid19. Es va convidar a les entitats i serveis del barri interessats a 
respondre un qüestionari i amb els resultats obtinguts, es definiran millor els futurs programes per a 
fomentar l’ocupació a l’Espirall i el benestar dels veïns i veïnes del barri. 

Hi han participat uns 20 agents socioeconòmics, per ser exactes, 14 empreses i 5 associacions:   
Tot Vici en Bici (PONSPENEDÈS,S.L.U), Comptes Penedès, S.L, Cavas Alsinac, Llibreria Anna, Foto 
Espirall, Bonanza Coffee, Perruqueria Free!, Cal Vicento, S.L, Diego Rispoli Taller de Relojería, Cal 
Busquets, Auto Tallers F-3 S.L, Vialta Treballs amb vidre i alumini, S.L, Aparells ortopèdics Curto, S.L 
MacMobles Penedès, Activa’t tu pots, El Turó Associació , AAVV de l’Espirall, Grup de puntaires de 
l’Espirall i Associació gestora del Casal Municipal de la Gent Gran de l’Espirall. 
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6. PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL – PLANS D’OCUPACIÓ 

 

6.1.  SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

6.1.1.  PLANS D’OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS 

 

- Manteniment d'edificis municipals i de la via pública del barri de l’espirall 

Contractació de sis mesos de quatre operaris, que han realitzat tasques de millora, manteniment i 
conservació de la via pública del barri de l’Espirall i puntualment de barris adjacents, i també s’han 
realitzat treballs de manteniment i reparació a diferents edificis municipals. 

- Neteja i manteniment d’elements de la via pública del barri de l’espirall 

Contractació de nou mesos d’un oficial 1a i tres operaris/es, que han realitzat tasques de neteja de 
grafits (parets, façanes i murs), pintura per tapar grafits, neteja de mobiliari urbà (pilones, bancs, jocs 
infantils, fanals, semàfors, entre d’altres), neteja de cartelleres, retirada de cartells, i altres taques 
bàsiques de neteja de la via pública del barri de l’Espirall i puntualment de barris adjacents. 

- Manteniment de l’entorn natural del barri de l’espirall 

Contractació de nou mesos d’un oficial 1a i tres operaris/es, que han realitzat tasques de manteniment i 
poda d’arbrat, plantació d’arbres i desbrossada, neteja de marges, manteniment de la zona comuna i la 
zona dels Horts Urbans de l’Espirall, l'espai de la muntanya de Sant Pau i Sant Jaume, la riera de 
l'Adoberia i la, així com els camins municipals que surten del barri cap a aquests entorns. 

Aquest projecte ha permès la contractació de 12 persones en situació d’atur del barri de l’Espirall. 

L'aprenentatge a l'entorn productiu i la formació bàsica i transversal han estat claus per la millora de la 
qualificació professional de les persones treballadores que estaven en situació d'atur, activant el seu 
currículum i potenciant les seves possibilitats d'inserció laboral.  

Un cop acabats els plans d’ocupació hi ha hagut inserció laboral de 2 treballadors de neteja de la via 
pública i 1 treballador d’edificis municipals i via pública, estant pendents les insercions de la resta de 
persones participants en el programa, que estant en recerca de feina activa.  

 

6.1.2.  TREBALL I FORMACIÓ 

 
El programa Treball i Formació és un programa subvencionat pel SOC que pretén formar i ocupar 

persones aturades de diferents perfils, és per això que integra accions formatives i d’experiència laboral. 

Aquesta combinació és la potencialitat del projecte. A part de les formacions de cada línia s’han realitzat 

sessions de prevenció de riscos laborals, sessions de sensibilització d’igualtat d’oportunitats, sessions de 

medi ambient i sessions individuals d’orientació laboral i cerca de feina.  

Durant l’any 2021, han seguit els plans d’ocupació de la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per 
fer front a la COVID-19, aquests consten de dues línies diferents: 

•Línia COVID9: accions d’experiència laboral i acció de formació, destinades a persones en situació 
d’atur a partir del 16 de març de 2020. 

•PANP-COVID: accions d’experiència laboral i acció de formació, destinades a persones en situació 
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni ajuts, preferentment 
majors de 45 anys o persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat. 
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Ambdues línies s’ha prioritzat la contractació de dones i les contractacions són de 9 mesos a jornada 
completa. 

Línia COVID 9, les tres persones contractades ha desenvolupat les tasques donant suport a la Regidoria 
de Gent Gran i el Servei de Participació i Voluntariat: 

-Una persona s’ha encarregat de donat suport al Projecte Obrint Camins, amb tasques com: detecció de 
necessitats a persones grans que viuen soles, entrevistes a possibles persones usuàries i trucades de 
seguiment, suport i seguiment a les persones voluntàries que han col·laborat amb el Projecte Obrint 
Camins, entre d’altres. 

- Una altra persona ha donat suport al Programa SAD (Servei d’ajuda a domicili), amb tasques com: 
actualització de dades mensuals i SAD Llar, suport a les treballadores social de Dependència, 
acompanyament a les persones grans amb necessitats especials les seves tasques a la regidoria de Gent 
Gran, entre d’altres. 

- Una altra persona ha donat suport al Servei de Participació i voluntariat, amb tasques com: accions de 
suport al Projecte Obrint Camins, seguiment de les diverses entitats de l’oficina del voluntariat, accions 
de difusió ( millora de la pàgina web), suport en l’elaboració del pla de comunicació del servei de 
participació i voluntariat, entre d’altres. 

Línia PANP-COVID, les tres persones contractades han desenvolupat les tasques al Servei de la Policia 
Local i Mercats, i al Servei d’Habitatge.  

- Dues persones han sigut contractades com a Agents Cívics, amb tasques com:  seguiment i control de 
les mesures de seguretat als mercats ambulants i mercats municipals, vigilància de les entrades i 
sortides de les escoles, suport a l’organització dels cribatges massius i a les vacunacions arrel del COVID 
19, informació i sensibilització a la ciutadania de les normes de convivència, civisme i mesures de 
prevenció de salut arrel del COVID 19, entre d’altres. 

- Una persona ha sigut contractada com a auxiliar administrativa al Servei d’Habitatge, amb tasques 
com: gestions administratives relacionades amb els ajuts al lloguer, registre i arxiu de documentació, 
suport a la convocatòria de sol•licituds d’ajut al lloguer, atenció al públic telefònicament: informació i 
assessorament, entre d’altres. 

Dins la jornada laboral, aquestes sis persones han realitzat dues formacions transversals; una d’habilitats 
de comunicació i l’altre de Treball en equip, un total de 60 hores.  

Aquestes formacions, que s’han fet en format presencial, ha permès que els participants es coneguin 
entre sí i posin en comú les tasques desenvolupades en el dia a dia, això els ha aportat noves eines i 
estratègies per poder aplicar als seus llocs de treball, augmentant el seus coneixements i habilitats fet 
que els ajudarà a crear noves oportunitats d’inserció laboral. Als darrers mesos del contracte s’ha 
realitzat sessions individuals d’orientació laboral. 

Un cop finalitzats els contractes s'ha fet seguiments telefònics i presencials individuals i també s'ha 
potenciat la motivació dels participants vers l'aprenentatge permanent amb la finalitat de millorar les 
seves competències segons l'àmbit professional. 

De les sis persones contractades, en aquesta convocatòria extraordinària del Programa Treball i 
Formació, tres han trobat feina i tenen un contracte laboral, mentre que les altres tres estan en cerca 
activa de feina. 

També en aquest 2021, hi ha hagut la convocatòria del Programa Treball i Formació, línia DONA, s’ha 
contractat un total de 3 persones amb el perfil d’auxiliar administratives amb un any de durada i acció 
formativa. 

• Línia DONA: accions d’experiència laboral i acció de formació, destinades a dones en situació d’atur 
que han patit una situació de violència de gènere.  

Les tres persones contractades han donat suport administratiu al Servei de Compres, Servei d’Ocupació i 
Servei d’Esports, desenvolupant tasques com: 

- Atenció al Públic: informació i assessorament. 
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- Atenció telefònica i realització de trucades. 

- Registre i arxiu de documentació. 

- Tasques de reprografia 

- Gestió i reserva de les sales, gestió de comandes 

- Manteniment de l’inventar, distribució de material d’oficina 

- Operacions administratives bàsiques (excel, word). 

Com a acció formativa han realitzat la formació en l’àmbit d’administració i gestió, concretament el 
mòdul MF0974_1 Tractament de dades, textos i documentació de 150 hores del certificat de 
professionalitat ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents, realitzat al 
centre Aula de Formació del Penedès. Han finalitzat aquesta formació de manera satisfactòria 2 de les 3 
persones contractades. 

Les sessions d’orientació laboral i cerca de feina s’han realitzat de manera individual. El grau de 
satisfacció de les persones participants és positiu. Desprès de la finalització del contracte es realitzarà 
seguiments individuals per la recerca de feina i es valorarà accions formatives per a la seva millora 
ocupacional i derivacions a altres recursos si s’escau. 

 

 

6.1.3.  CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES DE GARANTIA JUVENIL 

 

La línia de Contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya del SOC,  ens va permetre l’any 2020 només la contractació 
d’1 jove. 

Aquest programa té per objectiu millorar la ocupabilitat  dels joves formats amb l'adquisició de les 
aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva 
incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. 

S’adreça a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil en possessió d'un títol universitari o de 
formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un 
certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional i ofereix contractes en 
pràctiques de 6 mesos de durada per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany 
de lucre arreu del territori. 

Dels 5 perfils presentats en la convocatòria inicial, només es va rebre l’atorgació  per un perfil que 
finalment va ser el te Tècnic/a mig d’educació que va donar suport al Servei d’educació de l’Ajuntament 
realitzant tasques diverses de contacte amb joves, orientació, informació i dades, etc. 

La seva contractació es va dur a terme entre el 30/12/2020 fins el 29/06/2021. 

 

6.2.   PLANS D’OCUPACIÓ SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

A través del finançament de Diputació de Barcelona es van realitzar un total de 12 contractacions en 
Plans d’Ocupació, 6 de les quals van formar part del programa “Dona, tu pots” descrit en el seu apartat 
d’aquesta memòria. 

Les sis contractacions restants van contemplar la contractació de: 

-1 Tècnic/a d’Ocupació encarregat/da de donar suport a accions transversals de FOAP i de fer el 
seguiment als Plans d’Ocupació Joves contractats en diferents línies. 

-1 Oficial/a 1ª pintura de grafits encarregat/da de l’equip de Dones operaries  
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-1 Tècnic/a  mig Docent TIC per desenvolupar les accions transversals de formació TIC  del Servei. 

-1 Tècnic/a mig de Joventut per a donar suport a les tasques desenvolupades des del SIAJ. 

-1 Tècnic/a mig de màrqueting i comunicació a l’Escola d’enoturisme. 

-1Tècnic/a mig d’arxiu de suport a l’Arxiu Municipal. 

D’aquestes 6 persones, només 1 (tècnic/a de Joventut) va renunciar voluntàriament al contracte abans 
de finalitzar-lo. Dues d’elles van poder prorrogar la contractació (oficial/a 1a grafits i Tècnic/a mig 
Docent TIC) i 3 van finalitzar en el període establert. 

En el seguiment posterior es constaten un total de 4 insercions que representa el 66.67% del total. 

   

6.3.  Plans d’ocupació propis 

 

PROGRAMA APUNT 

A finals del 2019 es va materialitzar el programa PIICCE com a  pla transversal entre diferents Serveis 
que contenia accions diverses encaminades a assolir un model de ciutat adaptat a les noves necessitats i 
reptes del segle XXI regits per l’Agenda 2030. 

En el context d’aquest  Programa d’Intervenció Integral del Centre Històric-Carrer Comerç (PIICC) es va 
incloure el programa A punt  que fomentava   la contractació de talent jove en situació d’atur o 
vulnerabilitat professional, com a conseqüència de la crisis sanitària de la COVID19.  

Els Serveis de Joventut i Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca van ser els encarregats de coordinar el 
procés de selecció  de quatre places per a joves menors de 36 anys d'edat, amb estudis o titulació en 
cicles formatius o graus universitaris i residents a  Vilafranca. Els perfils contractats van 4 perfils tècnics 
vinculats a la sostenibilitat, la tecnologia, l’emprenedoria i la renovació urbana: 

-1Tècnic/a de Joventut 

-1 Tècnic/a d’habitatge 

-1 Tècnic/a d’eficiència energètica 

-1Tècnic/a en gestió i difusió de dades 

Es realitzà un procés de selecció per competències amb diferents fases d’avaluació i on hi van intervenir 
diferents professionals de cada servei.  Es van presentar un total de 60 joves dels quals van ser admesos 
24, 4 dels quals finalment van ser contractats. 

La contractació inicial de 6 mesos va ser prorrogada 6 mesos més en els 4 joves fins a 28/02/2022. 

 

AGENTS CÍVICS 

Durant l’any 2021, han seguit la contractació pròpia de 4 plans d’ocupació agents cívics que depenen de 
la supervisió de la Policia Local i suport en el servei de mercats puntualment, realitzant les tasques: 

- Vigilància de les entrades i sortides de les escoles. 

- Suport a l’organització dels cribatges massius i a les vacunacions arrel del COVID 19. 

- Informació i sensibilització a la ciutadania de les normes de convivència, civisme i mesures de 
prevenció de salut arrel del COVID 19. 

- Seguiment d’incidències que es detecten a la via pública en relació al seu estat, el del mobiliari urbà, 
conductes incíviques als espais i transports públics. 

- Recollir a peu de carrer queixes o propostes que els comunica la ciutadania. 
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- Campanyes de sensibilització a la ciutadania: control de plagues de coloms, reciclatge als comerços 
normativa dels vehicles VMP,  i animals a l’espai públic. 

- Control de conductes incíviques dels propietaris/es d’animals als espais públics, control de possibles 
conductes incíviques en relació a la gestió de residus i l’ús de les bateries de contenidors. 

- Seguiment i control de les mesures de seguretat als mercats ambulants i mercats municipals, tasca 
realitzada fins a finals d’octubre de 2021. 

A nivell formatiu aquestes persones han rebut formació per part del caporal de la Policia Local pel 
desenvolupament de les tasques a realitzar, han fet la prevenció de riscos laborals, una sessió formativa 
i informativa del SIAD, sessió informativa del servei de Salut i Consum, una formació específica de 
“formació en control d’ornitologia urbana invasiva”, amb la finalitat de conèixer els aspectes més 
importants d’aquests serveis i millorar les seves tasques en el seu dia a dia. 

Les sessions d’orientació laboral i cerca de feina es treballaran de manera individual abans un parell de 
mesos abans de finalitzar la seva contractació, realitzant un itinerari d’inserció i també de manera grupal 
participant en les càpsules d’orientació que es realitzen al servei d’ocupació. 
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7. PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. PROSPECCIÓ, INTERMEDIACIÓ I  
OCUPACIÓ 

8.1. RELACIÓ I CONTACTE AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL 

8.1.1. ANÀLISI DEL MERCAT LABORAL 

Estudi atur Vilafranca. Evolució del 2016 al 2021 

8. 1.2.  ANÀLISI DEL TEIXIT EMPRESARIAL 

Estudi de contractació de Vilafranca. Evolució del 2016 al 2021 

8.1.3. OBTENIR INFORMACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS, DELS REQUERIMENTS DE 
FORMACIÓ O DE LES NECESSITATS DE PERSONAL. 

Anàlisi de les ocupacions més demandades i recurrents. 

Disseny, execució i anàlisi d’una enquesta a les empreses per tal de conèixer els interessos a acollir 
alumnes en pràctiques i les possibilitats d’incorporar-los a les seves plantilles. 

- Es va fer arribar l’enquesta a 1521 empreses i més d’un 4% varen contestar 

- Hi ha hagut 117 sol·licituds de perfils per a pràctiques i d’aquests, a priori, 51 podrien tenir 
possibilitats d’incorporació a l’empresa. 

- I de les empreses que ja hi havien col·laborat anteriorment acollint alumnes en pràctiques, 39 
valoren les seves experiències prèvies entre molt alt i mig alt. 

Gestió d’ofertes de feina 

- Durant el 2021 s’ha sol·licitat la gestió de 297 ofertes de feina per part de les empreses del 
territori, principalment de Vilafranca del Penedès. D’aquestes ofertes de feina se’n han derivat 
356 llocs de treball. 

8.1.4. CAPTACIÓ D’EMPRESES COL·LABORADORES 

Prospecció d’empreses amb departaments logístics i magatzems: arran del Curs de Formació 
Ocupacional Activitats auxiliars de magatzem i del Curs Més que Transportistes, hem contactat amb 42 
empreses, principalment per telèfon, correu electrònic o visita presencial, per tal d’oferir-los la 
possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques, i una mica més d’un 25% de les empreses contactades ens 
han donat una resposta positiva. 

Prospecció d’empreses relacionades amb l’àmbit de la neteja: per tal de coordinar pràctiques del 
alumnes del Curs de Formació Ocupacional Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals,  hem 
contactat amb 12 empreses, principalment per telèfon, correu electrònic o visita presencial, per tal 
d’oferir-los la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques i gairebé un 33.3% de les empreses 
contactades ens han donat una resposta positiva. 

Prospecció d’empreses del sector Atenció a les persones dependents: arran del Curs de Formació 
Ocupacional d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, hem contactat amb 
13 empreses, principalment per telèfon, correu electrònic o visita presencial, per tal d’oferir-los la 
possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques i gairebé un 69.23% de les empreses contactades ens han 
donat una resposta positiva. 

Prospecció d’empreses amb departaments administratius: arran del Curs d’activitat de gestió 
administrativa – SEFED, hem contactat amb 82 empreses, principalment per telèfon, correu electrònic o 
visita presencial, per tal d’oferir-los la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques i gairebé un 30% de les 
empreses contactades ens han donat una resposta positiva. Val a dir que el percentatge de resposta és 
inferior a altres anys, però es degut a la situació d’alarma que estem vivint, per la situació econòmica de 
les pròpies empreses, i endemés en aquest àmbit molts d’aquests llocs de treball estan fent teletreball. 
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Captació d’ofertes de feina: diàriament s’ha revisat en portals de feina, xarxes professionals o meta 
cercadors (per exemple: Infojobs, Indeed, Linkedin) les noves vacants que es publicaven a la comarca; i 
hem contactat amb les empreses, tant per mail com per telèfon, per explicar el nostre servei de Selecció 
de Personal. L’objectiu principal és difondre els nostres serveis, intentant captar empreses noves i perfils 
que fins ara no se solien treballar tant. S’ha contactat amb 53 empreses, 20 d’aquestes no hi havíem 
col·laborat conjuntament anteriorment; de les quals 5 ens han sol·licitat el servei de selecció de 
personal. 

Fomentar la participació d’empreses en l’ocupabilitat dels nostres usuaris: Durant el 2021 hem dut a 
terme altres tipus de participacions/col·laboracions amb les empreses, com xerrades per usuaris i visites 
a les seves instal·lacions, l’objectiu general d’aquestes ha estat per una banda que les empreses es 
puguin donar a conèixer com a futures empreses on treballar-hi (Employer branding) i per altra banda 
que els usuaris coneguin quines son les competències que valoren alhora de contractar a personal. 
El detall de les xerrades i visites s’ha fet difusió mitjançant la web del Servei 
(https://ocupacio.vilafranca.cat/noticies) i de les xarxes socials.. 

 

8.1.5. INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A EMPRESARIS DELS PROGRAMES FORMATIUS  

8.1.6.  ASSESSORAMENT SOBRE TRÀMITS, PROCEDIMENTS I BONIFICACIONS A LA 
CONTRACTACIÓ 

Aquest 2021 s’ha modificat el díptic informatiu del Servei per a les empreses, on es detallen les diferents 
accions que es realitzen amb/per les empreses, amb la finalitat de poder-lo fer arribar en format digital; 
tant a les empreses que no hem prospectat anteriorment o com les que ja hem col·laborat per fidelitzar-
les. 

S’ha enviat un correu electrònic a 1.759 empreses que han col·laborat amb el servei, ja sigui acollint 
alumnes en pràctiques; com fent ús del servei de selecció de personal, agraint la seva cooperació i 
posant en manifest el profit que els nostres usuaris reben de les seves participacions 

Per poder fer les accions de comunicació  dirigides a empreses de forma massiva es va crear un compte 
de Mailchimp, primer vàrem introduir les dades de les empreses que col·laboren amb el nostre servei, i 
després aquesta base de dades s’ha anat actualitzant cada 3 mesos. Aquesta aplicació és una plataforma 
per poder enviar newsletters i correus electrònics massius, i et permet portar un control de l’èxit de 
cada campanya. 

 

8.2. INTERMEDIACIÓ. ENCAIX OFERTA I  DEMANDA 

8.2.1.  ANÀLISI DELS FACTORS PRINCIPALS DE DESAJUST ENTRE OFERTA I DEMANDA. 
PROPOSTES DE MILLORA. 

Estudi detallat de la informació registrada a la Xarxa Xaloc, del 2016 al 2021  vers les: 

- Dades registrades en relació als demandants inscrits a la Xarxa Xaloc. 

- Dades registrades en relació a les empreses col·laboradores amb el servei i per tant registrades 
a la Xarxa Xaloc 

- Dades de les ofertes de feina gestionades. 

- Dades en relació a l'ús de la web de la Xarxa Xaloc, per part dels demandants. 

- Dades en relació a l'ús del Club de la feina. 

Algunes de les accions que s’han portat a terme per millorar els indicadors analitzats de la Xarxa Xaloc 
són les següents:  

- Per tal de disminuir el nombre de processos de selecció que no es tanquen perquè l’empresa  
decideix que el cancel·la i per fidelitzar a les empreses, s’ha continuat fent seguiments 
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exhaustius dels processos. Durant el 2021 (faltant dades de desembre)  només s’han cancel·lat 
30 llocs de treball, en relació als 97 que van haver al 2019.  

- Per tal de millorar la Taxa de cobertura de les ofertes de feina aquest 2021, s’ha treballat des 
de diferents punts de vista:  

� Més contacte amb les empreses, tant al inici del procés per definir millor el perfil 
professional i competencial que es necessita cobrir, com de seguiment durant el 
procés, per saber en quin estat tenen el procés de selecció i si els cal més suport per 
part del Servei. 

� Més cerques proactives de candidats: ja sigui realitzant casaments dins de l’eina de 
Xaloc d’usuaris que no s’han inscrit a les ofertes,  com la coordinació amb els diferents 
tècnics del Servei per augmentar el nombre d derivacions. 

� S’ha ofert a les empreses tenir un paper més participatiu en alguns processos de 
selecció, com per exemple realitzant entrevistes telefòniques prèvies o coordinant 
dinàmiques de grup, els quals ens ha permès presentar uns candidats molt més 
ajustats a les necessitats empresarials. 

 El resultat és molt positiu, un 65%, molt per sobre de les taxes dels darrers anys. 

Al final de cada trimestre del 2021 hem enviat un qüestionari de satisfacció a les empreses que han 
comptat amb el Servei Local d’ocupació de Vilafranca del Penedès; per tal que els hi gestionem els 
processos de selecció. L’objectiu d’aquest qüestionari es conèixer la valoració de les empreses vers a 
qualitat i el servei de l’Oficina Municipal de Treball. 

Aquest any en total s’ha enviat a 168 empreses, i ha estat contestada gairebé un 17%. De mitjana, el 
resultat és una mica inferior a la del 2020, però destacarem la millora dels indicadors relacionats amb la 
rapidesa de resposta donada, quantitat de Cv i tracte rebut. La valoració general del 2021 és de 3.64 
sobre 4. 

Per una altra banda, a finals del mes de juliol es va llançar un qüestionari als usuaris del servei, amb 
diferents objectius: 

� Conèixer la seva situació professional actual i valorar el possible impacte que ha tingut 
el COVID-19 en els seus llocs de treball. 

� Conèixer la seva opinió sobre el Web de la Xarxa Xaloc i les prestacions ofertes des del 
servei local d’ocupació. 

� Saber quina freqüència fan ús del web de la Xarxa Xaloc per cercar ofertes de feina i 
identificar objectivament quines dificultats tenen.  

� Actualitzar les dades personals, acadèmiques i professionals a la base de dades. 

� Recavar informació sobre la formació que consideren que necessitarien per tal 
d’augmentar les seves possibilitats de trobar feina. 

� Conèixer qui requereix formació en eines telemàtiques, que li permetin desenvolupar 
la seva feina actual o que li permetin trobar una feina que ho requereixi. 

Ens van respondre 186 empreses i l’anàlisi d’aquesta enquesta ens ha permès prendre decisions més 
acords a les necessitats dels usuaris, i plantejar accions més ajustades a les seves demandes. 

Mensualment realitzem un seguiment als usuaris del servei que ens consta que han estat seleccionats 
en un lloc de treball, amb l’objectiu de: 

� Confirmar la informació que hem rebut per part de les empreses. 

� Actualitzar els expedients d’aquests usuaris dins l’aplicació de la Xarxa Xaloc. 

� Conèixer la seva situació actual. 

� Verificar si volen seguir donats d’alta amb el servei. 
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8.2.2. ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL XALOC 

Per tal de mantenir la Borsa de Treball Xaloc actualitzada i homogeneïtzada, en relació a les empreses: 

- S’ha realitzat un estudi de les dades dels contactes que teníem registrades a la Xarxa Xaloc de 
cada empresa i a partir de les enquestes, qüestionaris que se’ls ha anat enviant aquest any, 
hem anat actualitzant les dades. 

A partir de l’enquesta; realitzada a les empreses; per conèixer els interessos a acollir alumnes 
en pràctiques, s’ha actualitzat els possibles àmbits de col·laboració amb el servei, com les 
possibilitats de contractació dels alumnes en pràctiques. 

- Per una altra banda, hem fet un seguiment de les empreses que han col·laborat tant amb els 
programes formatius que oferim, acollint alumnes en pràctiques, com les que han confiat la 
gestió dels seus processos de selecció amb el servei, per tal que la informació sigui registrada 
correctament. 

Per tal de mantenir la Borsa de Treball Xaloc actualitzada i homogeneïtzada, en relació als usuaris: 

- Durant aquest el 2021 s’han realitzat 1678 seguiments a usuaris, amb l’objectiu de mantenir els 
seus expedients de la Plataforma Xaloc actualitzats. Aquest any els seguiments han estat 
inferiors a altres anys, per diferents causes: El servei nomes està obert amb cita prèvia i el Club 
de la feina durant el primer semestre ha estat tancat al públic degut a la pandèmia. 

- En el mes de Novembre es du a terme una campanya per promoure l’actualització dels 
expedients dels usuaris a la Xarxa Xaloc, i s’envia un correu massiu a més de 200 persones les 
quals feia més d’un any que no tenien contacte amb el servei. 

S’envia un correu electrònic a més de 2300 persones, que conformen aquests col·lectius, amb un breu 
qüestionari. L’objectiu és actualitzar les seves situacions professionals i detectar aquells que no fan ús 
per desconeixement, per tal de fer sessions informatives/formatives del servei i del sistema. 

 

8.2.3. DETECTAR GRUPS DE POBLACIÓ QUE NO UTILITZEN LA BORSA DE TREBALL XALOC 

Per tal de captar a candidats amb perfils que no són usuaris de l’Oficina Municipal de Treball i perfils 
més qualificats per així poder donar millor resposta a les demandes de personal a les empreses: 

- Hem promogut les ofertes de feina que hem gestionat mitjançant els Instituts de Vilafranca del 
Penedès i rodalies, segons els Cicles Formatius que es realitzen a cadascun. Es manté l’acord 
amb 11 instituts. 

- Es manté l’acord amb 23 entitats entre universitats, escoles de negoci i col·legis oficials. 

- En total s’ha difós 30 ofertes de feina durant el 2021 (tenint en compte que una mateixa oferta, 
pot ser que l’hàgim publicat en més d’una institució). 

Per continuar aquest any amb la millora de l’indicador d’ofertes cobertes per auto candidatures 
(mitjançant la pàgina web de xaloc), hem mantingut setmanalment l’enviament a tots aquells usuaris 
que tenim registrats amb correu electrònic (sobre unes 3232 persones) un resum de totes les ofertes 
actives que gestionem, amb enllaços per tal de facilitar la informació i fomentar la seva inscripció.  

I per tal d’incrementar i fomentar l’autonomia dels nostres usuaris, se’ls adjunta el manual d’ús, on 
expliquem pas a pas que han de fer per tal de cercar les ofertes que encaixen amb el seu perfil, i puguin 
consultar les seves dades per tal de mantenir-les actualitzades. Aquest manual s’envia setmanalment, 
conjuntament amb el resum de les ofertes de feina als nostres usuaris. Endemés afegim un recurs 
digital, que vàrem dissenyar d’un vídeo explicatiu de com inscriure’s a les ofertes de feina, el qual 
visualment pots seguir els passos que calen realitzar per cercar i inscriure’t a una oferta de feina.  

Gestió i manteniment d'un altra compte que es va crear al 2017 de Mailchimp (és una plataforma per 
poder enviar newsletters i correus electrònics massius, i et permet portar un control de l’èxit de cada 
campanya), on tenim registrats més de 3000 usuaris del servei, on cada 3 meses actualitzem. 
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Durant el 2021, llançament de 61 campanyes mitjançant Mailchimp, ja sigui per fer arribar totes les 
ofertes de feina actives, com  informació sobre programes formatius que oferim des del SOF o altres 
activitats interessants pels nostres usuaris del servei. 

 

8.2.4.  DETECTAR SECTORS EMPRESARIALS QUE NO UTILITZEN LA BORSA DE TREBALL 
XALOC 

Tal com vàrem iniciar el 2017, a partir d’altres fonts, com per exemple el Web del Consell Comarcal del 
Penedès (http://poligonsaltpenedes.com/), s’identifiquen aquelles empreses amb les quals fins ara no 
havíem col·laborat conjuntament i inclús empreses noves que s’han instal·lat en el nostre territori amb 
les quals no hem tingut contacte. Aquesta Base de dades s’actualitza, i  ens ha permès contactar i fer 
arribar informació sobre nostres Serveis en funció de les activitats realitzades amb el teixit empresarial 

 

8.2.5. PROMOURE ACCIONS DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL XALOC 

Per tal de promoure el Servei d’Ocupació local entre els joves, realitzem dues accions amb el 
departament de Joventut: 

Durant el curs escolar 2020-201 es va decidir no participar a les xerrades PIDCES donades les 
circumstàncies de pandèmia que hi ha, però arran d’una sol·licitud expressa del l’IES Milà i Fontanals, 
s’arriba l’acord de realitzar una xerrada informativa per als 3 grups del CFGM de cures Auxiliars 
d’infermeria.  

El 13 de Maig es du a terme la Xerrada de forma telemàtica, mitjançant el Zoom, en la qual s’explica les 
eines i canals de recerca de feina (dins els quals, s’explica el Servei d’Ocupació, l’oficina municipal de 
treball i la Xarxa Xaloc), i sobre el mercat laboral en concret amb l’ocupació d’auxiliars d’infermeria al 
Penedès. 

Durant el curs 2021-2022 es reemprèn la col·laboració en les xerrades PIDCES, i el 18 de Novembre es 
van realitzar dues xerrades en els cursos de 2º de CFGM De Cures Auxiliars d’infermeria amb 22 i 27 
alumnes cadascú. 

EL 26 de Maig es participa en una càpsula formativa d‘un grup de persones que estaven realitzant un 
itinerari d’orientació, l’objectiu principal és situar als assistents sobre el Mercat de Treball al Penedès i 
els llocs de treball més demandats, i s’explica la Borsa de treball de la Xarxa Xaloc.   
      

Es manté durant el 2021 l’acord que vàrem arribar el 2017 amb el Departament de Joventut, per 
coordinar-nos a l’hora de difondre les ofertes de feina orientades principalment als joves. Continuem 
publicant dues ofertes permanents al Taulell d’anuncis del SIAJ (Servei d’informació i assessorament a la 
joventut), en la qual fem difusió del servei que oferim, tant per a les persones que estan en cerca activa 
de feina, com per les empreses que necessiten cobrir vacants. 

Amb la finalitat de divulgar les ofertes de feina que gestionem des de l’Oficina Municipal de Treball,  es 
decideix continuar fent ús de les Xarxes Socials com un mitjà per arribar tant a usuaris del servei com els 
qui fins ara no ho són. 

- Som gestors des del novembre del 2017 de la pàgina de Facebook del Servei, 
(https://www.facebook.com/ocupacioVilafranca). Durant el 2021 arribem als  amb 922 fans 
(M’agrada) i en total s’han fet 325 publicacions. 

- A partir del Juliol del 2017 compartim el compte de twitter amb el Servei de Promoció 
econòmica per difondre les activitats i serveis que oferim a les persones que tenim registrades 
a la Xarxa Xaloc, com a les empreses usuàries. @promecovila. A través d’aquesta xarxa social 
hem fet difusió de 126 ofertes de feina i 106 publicacions d’altres temes d’interès en matèria 
d’ocupació. Quan vam iniciar la col·laboració hi havia 987 seguidors i actualment n’hi ha 1297. 
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I de forma setmanal es publica en el diari 3de vuit un resum de les ofertes de feina obertes, on s’explica 
també com accedir a la Borsa de Treball per poder inscriure’s a les ofertes, en total durant aquest any 
s’han fet 53 publicacions. 

Durant aquest any s’ha desenvolupat nou material per fer difusió del servei. 

- Díptic per empreses: on s’explica totes les accions/col·laboracions que es realitzen. 

  https://ocupacio.vilafranca.cat/sites/default/files/diptic_omt.pdf 

- Microvídeo dirigit a empreses per explicar el servei de selecció de personal 

  https://www.youtube.com/watch?v=NTRbgrl2wSY 

- Microvídeo per explicar el servei del Club de la Feina 

  https://www.youtube.com/watch?v=HJffpyNUbQQ 

Arran de les reunions que s’han dut a terme en la Taula d’Ocupació, s’ha arribat a l’acord que 
col·laborarien amb el Servei d’ocupació fent divulgació entre els seus usuaris de la Borsa de Treball de 
Servei Local d’ocupació, com un canal de cerca de feina. 

De forma mensual, el servei d’ocupació disposa d'un espai d'informació i debat en el programa Gamma 
Extra de Radio Vilafranca. Mensualment es fa difusió d’algunes de les ofertes de feina destacades, que 
es gestionen des del Servei d’Ocupació. I en la sessió del 1 de Juny, el tema principal és la Borsa de 
Treball però dirigit al teixit empresarial, amb el propòsit de donar a conèixer el Servei de gestió 
d’ofertes, i com accedir-hi. Endemés es convida a una de les empreses del territori perquè pugui explicar 
la seva experiència amb l’Oficina Municipal de Treball i les necessitats de contractació que solen tenir. 

En el Butlletí del Servei “Anem per feina”, s’incorpora una nova secció de protagonistes i durant aquest 
any s’ha fet difusió de les empreses que han col·laborat amb el Servei, realitzant xerrades, visites o 
accions de Employer Branding, per explicar als usuaris quines són les seves demandes i necessitats 
alhora d’incorporar personal de primera mà. 

Aquest 2021 s’ha fet difusió dels indicadors més rellevants del atur i de la contractació que es realitza a 
Vilafranca del Penedès, mitjançant infografies dinàmiques que es publiquen semestralment a la web del 
Servei. 

 

8.3. CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA TAULA PER L’OCUPACIÓ 

8.3.1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS PARTICIPANTS 

8.3.2. DEFINIR UNA ESTRATÈGIA DE TREBALL CONJUNT PÚBLICO/PRIVADA 

8.3.3. CREAR LA TAULA PER L’OCUPACIÓ I INICIAR UN TREBALL CONJUNT AMB TOTS ELS 
AGENTS IMPLICATS. 

 

Durant el 2021, la Taula de prospecció empresarial ha emprés l’activitat gairebé de forma normalitzada, 
els diferents membres han seguit mantenint el contacte i treballant de forma coordinada amb les 
empreses que conformen el teixit empresarial, reforçant així el sentiment de proximitat. S’han 
mantingut contactes bilaterals amb els entitats membres d la Taula i una reunió conjunta presencial al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès el 3 de novembre de 2021. 
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8. COMISSIÓ DE LA VEREMA 

La Campanya de la Verema 2021 es va desenvolupar del 23 d’agost al 17 de setembre, dates en les quals 
es van posar diferents recursos a l’abast dels temporers i veremadors. 

El 30 de juny de 2021 es convoca el plenari de la Comissió de la verema amb l’objectiu d’organitzar i 
planificar la campanya 2021. Donada la situació provocada pel COVID 19 es creu imprescindible una 
planificació coordinada de les accions per tal d’evitar contagis entre el col·lectiu de veremadors. 

La comissió de la verema està integrada per les següents entitats:  

- Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Ocupació, Serveis Socials, Policia local, Serveis Urbans i 
Comunicació), CCAP (Serveis Socials, Ocupació i Gerència), OTG Vilafranca, UGT -FICA 
CATALUNYA, CCOO. Federació Agroalimentària, Tresoreria Seguretat Social, Unió de Pagesos, 
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), Institut Agrícola Sant Isidre, Associació 
Viticultors del Penedès, AVC, Subdelegació de Govern de Catalunya: Àrea funcional de Treball i 
Afers Socials, Direcció general de Treball. Direcció general de la Inspecció de Treball, Inspecció 
Provincial de Treball i Seg. Social, Inspecció Territorial de Treball a Barcelona,, Creu Roja, 
Càrites, Mossos d'Esquadra, INCAVI, CEVIPE, COVIDES, DO Penedès, Ajuntament de Sant 
Sadurní (Servei Local d’Ocupació), ADECCO, RANDSTAD, MARLEX Treball Catalunya i 
Manpower.  

Donada la importància se seguir mantenint les actuacions adequades per evitar contagis durant la 
campanya es va considerar necessari continuar amb el treball col·laboratiu amb el departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i amb el Departament d’agricultura, per això es van convidar els 
corresponents representants a la reunió de la comissió. 

Pel que fa a l’alberg humanitari es considera necessari organitzar-lo, per tal d’allotjar a les persones que 
venen sense contracte i estan en recerca de feina, i per tal d’evitar persones dormint al carrer ja que pot 
ser un punt d’inici de contagis.  L’alberg humanitari va ser gestionat per Creu Roja, des del 23 d’agost al 
17 de setembre i que ha acollit un total de 40 persones.  
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9. PROGRAMA VILAFRANCA VIRTUAL 

9.1.  FORMACIÓ TIC  

  

Durant l’any 2021 el programa s’ha desenvolupat molt positivament assolint un gran increment de cursos 
i persones beneficiaries en comparació a anys anteriors. Els factors que han incidit en aquesta nova 
situació han estat la incorporació d’una nova tècnica/formadora i la disposició de pressupost per a la 
contractació dels  cursos de mes llarga durada amb docents externs al servei.  

Concretament han estat ateses 235 persones diferents que han fet 424 inscripcions en 50 accions 
formatives de les diferents modalitats. 

 

 ACCIONS FORMATIVES TIC* Totals 

                  Modalitat  OcupaTIC  

(8 sessions/12 h) 

Càpsules  

(1-3 sessions/2-6 h) 

Cursos 

 (8-9 sessions/25-30 h) 

 

Nombre 11 32 7 50 

Inscripcions 76 245 103 424 

Persones diferents 43 102 90 235 

 Homes 3 18 17 38 

Dones 40 84 73 197 

Del 
Servei 

43 48 7 98 

Externes 0 54 83 137 

Observacions: 

- Del conjunt de persones que han fet formació TIC, el 84 % han estat dones. 

- El percentatges de persones del servei (en itineraris d’orientació i/o Club de la Feina) que han fet 
formació TIC és del 42 % i el de persones externs és lleugerament més alt, un 58 %. La diferència 
entre ambdós no es massa significativa quan comptabilitzem en termes generals, si que ho és quan 
es fa considerant les diferents modalitats, excepte en el cas de les càpsules en les que es manté 
aquesta equitat.  
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Modalitats formatives: 

- OcupaTIC per a l’alfabetització digital de les persones en cerca de feina del servei (itineraris 
d’orientació i Club de la Feina) 

                   

 

Mòduls Inscripcions Persones  

diferents 

Nivell 0  (Internet I) 3 18 - 

Nivell 1 (Internet II) 4 33 - 

Nivell 2 (Gestió de fitxers i introducció a  programari bàsic)  4 25 - 

Totals 11 76 43 

 

Observacions: 

- 10 persones d’aquesta modalitat han fet també càpsules formatives. 

- 8 persones han realitzat tot l’itinerari modular, 9 han fet dos dels mòduls consecutius i la resta 
només ha fet un d’ells aïlladament. 

- L’OcupaTic  es complementa amb recurs PracTIC@ que s’ofereix dos dies en setmana al Club de 
la Feina, amb cita prèvia. Tot i que es considera que és un recurs valuós per a la pràctica de les 
habilitats que es van adquirint en el cursos i, per tant, ajuda a consolidar-les, no sembla que els 
participants ho valorin d’aquesta manera atès que continua tenint un índex d’utilització baix. 
Caldrà veure si es necessari emprar alguna estratègia per a capgirar la situació o eliminar el 
recurs definitivament. 

• Càpsules formatives.  Han estat oberts a tota la ciutadania, essent prioritàries les persones de la 
comarca en situació d’atur laboral. Tenen també prioritat les persones del servei; si s’escau, s’aplica 
la proporció 40% (persones externes) - 60% (persones del servei) però hi ha molta variabilitat 
depenent de la càpsula formativa. En termes generals ha estat del 50 % un i altre grup de persones 
inscrites. 

 

 Càpsules formatives Inscripcions Persones diferents 

Ús del mòbil per a la recerca de feina 8 77 - 

Gestions i tràmits online 7 45 - 

Processador de textos Writer 3 25 - 

Full de càlcul Calc 3  25 - 

Presentacions gràfiques Impres 3 21 - 

Infografies Canva 3 19 - 

Eines Google 2 15 - 

CV al núvol 1 7 - 

Xarxes Socials per a la RF 1 6 - 
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Retoc fotogràfic 1 5 - 

Totals 32 245 102 

 

• Cursos. Han estat oberts a tota la ciutadania, essent prioritàries les persones de la comarca en 
situació d’atur laboral. 

 

 Cursos Inscripcions Persones diferents 

Alfabetització informàtica i Internet 2 32 - 

Xarxes Socials 2.0 (FOAP) 1 14 - 

Eines Multimèdia 1 10 - 

Preparació ACTIC 3  47 - 

Totals 7 103 90 

Observacions: 

- 2 dels cursos de Preparació ACTIC pertanyen al catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona. 

- 19 persones (21 %) que han fet cursos han estat persones en actiu, sobre tot en els cursos 
de Preparació ACTIC. 

 

9.2.  XARXA PUNT TIC 

 

Vilafranca Virtual és un Punt TIC de la Xarxa Punt TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
de la Generalitat de Catalunya, des del 30/10 /2013. Això permet disposar d’un espai de difusió i accés a 
recursos per a l’activitat de promoció i ús de les TIC al nostre territori. 

El Punt TIC Vilafranca Virtual acull, en el marc de les 5 aules TIC de que s’estructura, en dos ubicacions 
(OMT i La Fassina),  desenvolupant accions de diferent tipologia: 

- Formació TIC 

- Acreditació ACTIC per a l’adquisició del certificat. 

- Club de la Feina. 

- Cursos de formació per l’Ocupació (FOAP, PFI, etc...) 

- Tallers TIC per a grups externs que assisteixen amb el seu propi docent (Centre de Salut 
Mental d’Adults Sagrat Cor i Unitat d’Escolarització Compartida – I.E. Balmes). 

En el marc de l’activitat de la xarxa dues tècniques van participar en la Jornada de la Internet Social – 
“Vint anys donant resposta a les bretxes digitals”,  que es va celebrar en modalitat híbrida el dia  9 de 
desembre de 2021. 

 

9.3.  CENTRE COL.LABORADOR ACTIC 
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El Punt TIC Vilafranca Virtual es centre col·laborador ACTIC des del mes d’abril de 2014. En l’any 2021 

s’han rebut un total de 232 sol·licituds, de 211 persones diferents, per  a obtenir l’acreditació en TIC: 

nivell bàsic (63), nivell mitjà (139) i nivell avançat (30). D’aquestes sol·licituds s’han realitzat un total de 

207 proves (25 aspirants no es van presentar a la prova), en les que en 148 es va aconseguir l’acreditació 

en el nivell desitjat i  en 48 casos no. Des d’aquests any es poden fer revisions presencials de la prova, en 

cas de resultat No Apte. S’ha donat en 2 casos 

La tendència creixent de l’ús d’aquest recurs es pot visualitzar en les següents dades: 

 

 

 

 

 

10. INSTITUT D’APRENENTATGE PRODUCTIU - IDAP 

 

10.1.  XARXA INTERNACIONAL D’ESCOLES I PROJECTES D’APRENENTATGE 
PRODUCTIU - INEPS 

 

L’Ajuntament de Vilafranca, soci fundador de la xarxa en l’any 1990, és membre del seu consell 
d’administració participant de forma activa en totes les activitats. 

L’Ajuntament de Vilafranca, a través de l’IDAP, va adquirir el compromís d’organitzar el 31é Congrés 
Internacional d’INEPS, que havia de portar el títol “L’Aprenentatge Productiu, una resposta als reptes 
educatius del 2020”, del 10 al 13 de maig de 2020.  Per causa de la pandèmia de COVID-19, INEPS va 
cancel.lar el congrès mantenint-lo agendat per l’any 2021 o 2022, depenent de l’evolució de la mateixa. 
En l’últim trimestre de l’any 2021 l’Ajuntament de Vilafranca retira definitivament la candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

  Sol.licituds Persones  

2014 24 21  

2015 25 22  

2016 43 34  

2017 72 56  

2018 122 112 

2019 143 120 

2020 169 156 

2021 232 211 
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11. PLA DE COMUNICACIÓ 

 

11.1.  MATERIAL MULTIMÈDIA  

 

En total s’han publicat 34 productes: cartells/anunci, infografies, vídeos, microvideos i díptic, que en el 
cas d’haver estat impresos en paper s’ha fet des del propi servei. Tots ells s’han difós en format online a 
través dels diferents recursos a disposició (web del servei, Facebook, Twitter, Instagram de 
l’Ajuntament, etc...)  

Com a part d’aquest conjunt de productes destacar:  

- Microvideos.  Enguany s’ha optat  per la gravació de vídeos curts sobre temàtiques 
i/o característiques genèriques dels programes per tal de difondre’s a les xarxes.               
S’han editat 3 microvideos, un menys que en l’any anterior, i s’han actualitzat dos 
realitzats l’any anterior. Els microvideos nous son: 

- Servei d’Orientació  

- Club de la Feina 

- Gestió d’ofertes 

- Vídeos. S’han editat 2 vídeos de llarga durada: 

-  Els Agents Cívics de Vilafranca. (15:27) PTV. Emès el 01/03/2021 

-  Punt TIC Vilafranca Virtual. (14:44) PTV. Emès el 15/03/2021 

 

11.2.  COMUNICACIÓ ON-LINE 

11.2.1.  BUTLLETÍ ELECTRÒNIC “ANEM PER FEINA” 

 

Realitzat amb el programa Mailchimp i adreçat a tota la ciutadania.  Actualment te 1.214 subscriptors, 

una cinquantena més que l’any anterior.  S’han publicat 12 edicions (2 en el mes de juliol), 4 més que 

en l’any anterior.  En 6  d’aquestes edicions  s’incorporen entrevistes a empreses i a beneficiaris dels 

programes del servei en la secció Protagonistes. Enguany s’ha donat un impuls a la difusió d’empreses 

emblemàtiques, ja sigui per l’ús que en fan de l’OMT com pel seu tarannà modèlic. En 3 edicions s’ha 

incorporat la secció de Bones Pràctiques. 

Secció PROTAGONISTES. Relació d’entrevistes a empreses i testimonis: 

- Núm. 127. Febrer. Empresa: Joan Alcalà, caporal de la Policia Local de Vilafranca del 

Penedès. Testimoni: Julen Palomo, agent cívic  2020-2021. 

- Núm.129. Abril. Empresa: Marta Vallés, tècnica del Servei de Medi Ambient de 

l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Testimoni: Mª Isabel Luque, Pla d'Ocupació en 

Jardineria i Forestals 2020-2021 
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- Núm. 131. Juny. Secció: Empresa i Treball: Empresa: Marc Parés, mestre Artesa Fleca Parés 

i usuari de l'Oficina Municipal de Treball - Gestió d'ofertes 

- Núm. 135. Octubre. Secció: Empresa i Treball: Empresa: David Hugas, gerent de Garbet. 

Testimoni: Fatima Mhasni, participant CP Neteja de superficies i mobiliari en edificis i 

locals 2020-2021 amb pràctiques a Garbet  

- Núm. 136. Novembre. Testimoni: Ilhame Couamel, participant Itinerari d'Orientació. 

- Núm. 137. Desembre. Empresa: José Soto, gerent MRW. Testimoni: Joan Anton Isach,  

participant del curs "Més que transportistes" 

Secció BONES PRACTIQUES: 

- Núm. 128. Març. Fira Internacional SEFED Bèlgica 2021. 

- Núm. 130. Maig. “Mòbil...itzats”. Punt TIC Vilafranca Virtual. 

- Núm. 132. Juliol. Xerrades inspiradores del món empresarial als usuaris i les usuàries del 

Servei d'Ocupació 

 

11.2.2.  CAMPANYES INFORMATIVES 

 
Trameses realitzades a través de correu electrònic (compte Mailchimp) a usuaris/ies de Xaloc i a 

empreses.  (ANNEX 3) 

- Adreçades a les empreses:  15 campanyes realitzades amb diferents objectius:  enquestes, 

qüestionaris, cursos, agraïments, etc...   

- Adreçades als/les usuaris/àries: 62 campanyes realitzades amb diferents objectius: ofertes 

de feina, programes formatius, cursos, enquestes, qüestionaris, etc...  

 

11.3.  PREMSA ESCRITA 

11.3.1.  NOTES DE PREMSA 

S’han enviat 21 notes de premsa als mitjans comunicació i altres, a través del servei de comunicació, 

que representa el doble en relació a l’any anterior. El 76% de les noticies han estat publicades en 

l’apartat Noticies de la web municipal i de Penedès TV i només,  el 61 % a les xarxes socials, el 28% a 

Penedès TV amb foto fixa i text (només una d’elles amb video) i el 23 % al 3deVuit en format de nota 

breu, únic mitjà de comunicació escrit del qual es porta un control. 

 Programes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PFI-PTT 17 20 24 18 1           - 

Formació 11 7 4 6 2 8 

Orientació 2 4 2 2 0 3 

Treball (PO, joves GJ) 1 3 3 4 1 1 

OMT (CF, empresa)           5 
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Treball als Barris 7 11 5 7 1           - 

Banc de Temps/Dinamit. 3 7 13 14 4           - 

Altres (VV, IDAP, projectes,etc...) 8 5 2 1 1 4 

Total anual 49 57 53 52 10 21 

12.  
13. Gràfic 1. Nombre de notes de premsa segons programes 

12.3.2  OFERTES DE TREBALL 

 

S’han fet publicacions d’ofertes de treball al setmanari El3deVuit cada setmana de l’any, excepte una. 
Per tant, han estat 52 publicacions d’ofertes de treball , per a una franja de 25-30 ofertes per 
publicació, que ha significat el doble d’ofertes publicades en relació a l’any anterior.  

 

12.3.3  ANUNCIS 

 

S’ha fet un ús intensiu de l’espai Serveis i Treball del setmanari El 3 de Vuit per a posar anuncis dels 
nostres serveis amb un cost anual de 1.089 € 

- Cursos FOAP - La Formació obre les portes del mercat laboral. 6 setmanes 
- Oficina Municipal de Treball.  14 setmanes 
- Curs Adaptació en temps de canvi. 2 setmanes 
- Curs Dones que ho poden tot. 2 setmanes 
- Curs Més que transportistes. 2 setmanes  
- Curs T’apuntes a fer un Scape Room?. 2 setmanes 
- Necessites contractar personal?. 10 setmanes 
- Obrim el Club de la feina. 3 setmanes 
- Curs Xarxes socials.  4 setmanes 
- Curs Si la crisi et dona llimones. 1 setmana  
- Formació Punt Tic. 5 setmanes 

 

12.4  RADIO I TELEVISIÓ 

12.4.1  RÀDIO 
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Es disposa d’un espai per a temes relacionats a l’ocupació i la formació en el marc del  programa de 
ràdio diari Gamma Extra de Radio Vilafranca. Periodicitat mensual amb una duració de 25 minuts. S’ha 
emès informació sobre programes i projectes del servei en  8 programes, tornant de nou al nombre 
estandar de programes anuals. 

- 07/12/2021. Curs "Més que transportistes".  
- 02/11/2021. Servei d'Orientació.  
- 05/10/2021. Empreses d'inserció laboral.  
- 01/06/2021. La intermediació laboral/Gestió d'ofertes.  
- 04/05/2021. Cicle de tallers d'orientació laboral i millora de l'ocupabilitat.  
- 06/04/2021. Plans d'Ocupació: Jardiners i forestals.  
- 02/03/2021. Punt TIC Vilafranca Virtual.  
- 02/02/2021. Plans d'Ocupació: Agents cívics.  

 

12.4.2  TELEVISIÓ 
 
01/03/2021. Els Agents Cívics de Vilafranca. (15:27) Programa Amb Veu Pròpia emès a Penedès TV.  
15/03/2021. Punt TIC Vilafranca Virtual. (14:44) PTV. Emès en el programa Veu Pròpia de Penedès TV. 
Enguany hi ha poques noticies publicades. Penedès TV ha publicat alguna d’elles però  només en un cas 
amb  tall d’imatge: 
22/07/2021. El Club de la Feina reprèn l’atenció presencial (00:59) 

 

12.5  WEB SERVEI D’OCUPACIÓ  

 

Nombre d’usuaris/ies: 36.840 (95,1% nous / 4,9% antics). Fent una comparació amb l’any anterior 
s’observa un increment de 11.337 usuaris/ies, que implica superar inclús la major xifra aconseguida en 
l’any 2019.  

Nombre de sessions: 40.648 

 

Gràfic 2. Nombre s’usuaris/ies web anuals. 

 Nombre de pàgines visualitzades: 47.698.   

Considerant les 80 primeres entrades de l’informe Google Analytics la distribució seria: 

� Pàgina principal (17.92 %) 
� Agenda (15.02 %) 
� Serveis a les persones – Formació (11.22 %) 
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� Serveis a les persones – Cerca de Feina (4.02 %) 
� Serveis a les persones – OMT/Club de la Feina (4.07 %) 
� Serveis a les persones – Ocupació (1,61 %) 
� Serveis a les persones – Orientació (1.79 %) 
� Serveis a les persones – Recursos a la xarxa (1.53 %) 
� Punt TIC Vilafranca Virtual (3.78 %) 
� El servei  (4.99 %) 
� Tràmits (3.57 %) 
� Serveis a les empreses (2.18 %) 
� Ens Interns – UOC/CFO/IDAP (0,74 %) 

La categoria web de Serveis a les Persones és la que més visites rep distant radicalment de la categoria 
Serveis a les empreses. 

 

12.6  XARXES SOCIALS 

 
- Facebook propi (www.facebook.com/ocupacioiformacio):  

- 325 posts     
- 984 seguidors 

- Twitter de Promoció Econòmica (twitter.com/promecovila).   
- 174 tuits,  
- 1.295 seguidors, del compte de Promoció Econòmica 

 

Gràfic 2. Nombre de publicacions a les xarxes socials. 

Es va considerar inicialment obrir un compte d’Instagram però finalment va ser descartada la iniciativa 
en considerar-se inviable. A partir de l’any 2022 es compartirà el compte de Promoció Econòmica. 


