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Hi ha una paritat aproximada
entre DONES (53%) i HOMES
(47%)

Dades extretes de Xaloc - any 2022Referencias

Hem atès a 630
persones (un 9% més
que a l'any 2021)

DADES DE XALOC

i d'aquestes, 
el 50% son MAJORS DE 45 ANYS

Atenem prioritàriament a
PERSONES MAJORS DE 30

ANYS

Un 30 % tenen NIE
(extracomunitaris)

Gran part de l'usuariat
resideix a Vilafranca (82%)

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL
La porta d'entrada al Servei d' Ocupació

Una rotonda per trobar diversitat de sortides per a ocupar-se
i trobar feina (o millorar-la)

INFOGRAFIA DE L'ANY 2022

Dissenyar noves vies d’accés i ús del servei per a les
noves realitats de les persones usuàries (escenari
post-pandèmia)
Potenciar accions conjuntes entre Equips del servei
per consolidar serveis conjunts a les persones i a les
empreses usuàries del servei (propostes VÉRTEX)

PROPOSTES DE MILLORA

RELACIONS MÉS TELEMÀTIQUES
AMB ELS USUARIES/ES 

AUGMENT CLAR DEL VALOR DE
L'ATENCIÓ PERSONAL

CANVI CLAR DE TENDÈNCIA CAP A 

(GESTIÓ D'OFERTES VIA WEB I CONTACTES
AMB OMT VIA CORREU-ELECTRÒNIC)

ES CONSOLIDA PERFIL DE USUARIS/ES QUE
DEMANEN ACOMPANYAMENT ESPECÍFIC,
PRESENCIAL I PERSONALLITZAT

Els GRAUS DE
SATISFACCIÓ dels
serveis rebuts,  tant de les
persones com de les
empreses usuàries 
és molt alt  (3'6 / 4)



 
 
 

 484 Ofertes de
Feina

 

201 Empreses ens han
sol·licitat 508 llocs de treball. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell acadèmics més
sol·licitats

 
 
 

Persones contactades
 

4084
 
 

Dels quals hem derivat gairebé un
80%.

 
 
 

Persones contractades
 

332  
 

(68.8%taxa cobertura)
Això suposa de mitjana un 21.52%

d'efectivitat entre usuaris derivats
i contractats.

La valoració de les
empreses ha estat de

 

 3.7 / 4
 

 
 
 
 

Els mesos que més demanda
d'ofertes hem tingut al 2022

han estat:

 
Febrer / Març / Setembre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupacions més
sol·licitades

 
 

* Soldadors, mecànics, tècnics en
electricitat i de manteniment.
* Cambrers
* Infermers, auxiliars d'infermeria,
treballadors que tenen cura de les persones

 
Ocupacions que menys

hem pogut cobrir

4230  
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Empleats administratius 

Peons agrícoles 

Personal de neteja 

INTERMEDIACIÓ
Servei d'Ocupació - 2022

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CFGM 

No especificat 

ESO 

Estudis Primaris 

Fomentar les candidatures dels usuaris interns, mitjançant arguments

competencials.

 Participar de forma més directa en els processos selectius de les empreses.

Fer seguiment de les insercions dels perfils més vulnerables.

Aquests resultats han estat gràcies a l'esforç de TOTS
els equips!

Idees de millora:



OFICINA MUNICIPAL DE
TREBALL

240  EMPRESES
CONTACTADES

86 NOVES EMPRESES

48 EMPRESES
COL·LABORADORES EN
PRÀCTIQUES

11 ACCIONS DE CAPTACIÓ DE TALENT

8,9 % GRAU DE SATISFACCIÓ
DE PRÀCTIQUES

Resultat de l'enquesta a les empreses amb
relació al grau de satisfacció de les
pràctiques.

RESULTATS

PROSPECCIÓ 2022

3 entrevistes a Ràdio Vilafranca
2 visites a empreses 
2 presentacions corporatives
1 neetworking
3 participacions tast gastronòmic

PROPOSTES DE
MILLORA

 
 

Les demandes que
ens facin els usuaris
del servei.
L'economia verda i
circular així com les
ocupacions digitals.
Serveis d’atenció a les
persones.

 

 

 
 

Prioritzar la prospecció
amb relació a: 

Com a estratègia territorial

específica: prospecció al

barri de l’Espirall (Treball als

Barris -Espirall Actiu).
Explorar les possibilitats de la

prospecció incorporant el

Model per competències.

Dissenyar noves vies de

difusió dels serveis de l’OMT

cap al teixit empresarial. 

Número total d'empreses que
hem contactat.

Empreses que s'han donat d'alta
a la Xarxa XALOC.

Indicadors de prospecció d'empreses

Gestió administrativa
Neteja
Auxiliars de cuina
Gestió de magatzem

Ocupacions;



Predomini de
formació bàsica i/o
sense homologar

 Augment de la demanda d'atenció personalitzada i presencial.
    
  Creixent dificultat de competència TIC per la gestió de la  
  recerca de feina, comunicació amb l'Administració Pública i
  d'altres tràmits.
  
  Diferents professionals per donar suport a aquestes
  demandes.

  Adequació de les ofertes a la població diana.

Accessibilitat

 Aforament limitat.
 Màxim 6 persones a la sala.

       EL NOSTRE 
   CLUB DE FEINA

L'objectiu principal de l'espai és
afavorir el procés de recerca de
feina a la ciutadania.

Persones ateses

322 Assistències
46% Homes
54% Dones

Optimització del servei

Grau de satisfacció  EXCEL·LENT (3.6 sobre 4)

Millora significativa de l'equipament

Disponibilitat de Paquet Office i Programari Lliure.

Comunicació òptima amb la impressora B/N i color.

Disponibilitat d'escaner efectiu i senzill.

Simplificació de processos.

Objectiu de millora

 Aconseguir l'accés lliure.



Predomini de
formació bàsica i/o
sense homologar

 Augment de la demanda d'atenció personalitzada i presencial.
    
  Creixent dificultat de competència TIC per la gestió de la  
  recerca de feina, comunicació amb l'Administració Pública i
  d'altres tràmits.
  
  Sense competència  digital  i amb competència digital bàsica.

  Especialització i complexitat creixent en el procés de recerca        
de feina. 

ATENCIÓ A LAATENCIÓ A LA        
  CIUTADANIA ENCIUTADANIA EN
TÈCNIQUES DETÈCNIQUES DE

RECERCA DE FEINARECERCA DE FEINA

L'objectiu principal de l'espai és
afavorir el procés de recerca de
feina a la ciutadania.

Persones ateses

151 persones.

Recerca de feina per Internet.

Objectiu de millora
Generar noves estratègies

d'acompanyament.

Canals de recerca de feina i gestió d'autocandidatures:

* Inscripció a ofertes de la xarxa xaloc.
* Inscripció a Portals Web d'ofertes de feina.
* Inscripció a empreses de treball temporal.
* Inscripció a pàgines d'empresa.
* Sol·licituds en anuncis de premsa.



FORMACIÓ PROFESSIONAL
OCUPACIONAL

-FOAP-

3,68 SOBRE 4

IDEES DE MILLORA
Millorar la qualitat de l'itinerari
formatiu de l'alumnat amb l'aplicació
del model de competències
Anar definint criteris d'encaix entre
l'equip de formació i el d'intermediació
laboral

40 PERSONES
FORMADES

71,11%

Neteja de superfícies i mobiliari
en edificis i locals
Operacions bàsiques de cuina
Activitats auxiliars de
magatzem

CER
TIF

ICA
TS

 DE

PROFES
SIONAL

ITA
T

SATIFACCIÓ DE L'ALUMNAT

INSERCIÓ LABORAL





92 persones
participants

% persones que han millorat
les seves competècies: 89,3%

32
persones
formades

Grau de
satisfacció de les

persones
formades: 3,75

% persones que
han millorat les

seves
competències: 

97,78

Grau de satisfacció de les persones
participants: 3,57

15
persones
formades

274 hores
de

formació

145 hores
formació

Grau de satisfacció de les
persones formades: 3,67

% de persones que han
millorat les seves

competències: 100%

Potenciar la formació a mida 

FORMACIÓFORMACIÓ
TÈCNICA, A MIDATÈCNICA, A MIDA
I TRANSVERSALI TRANSVERSAL

FORMACIÓ TRANSVERSAL

FORMACIÓ TÈCNICA

INSTAĿLACIÓ DE FIBRA ÒPTICA

CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015

Estratègies pràctiques per a una autocanditatura eficaç
Defineix el teu objectiu professional a través del joc
Scape Room: entrenem la selecció grupal
Com ser seleccionat a INFOJOBS (70% efectivitat)

Quines proves i tècniques utilitzen les empreses
L'entrevista per competències
Objectiu laboral i economies del futur

CATÀLEG DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROJECTE VÈRTEX: AVANCEM EN COMPETÈNCIES

Més que transportistes (Projecte Requalifica el teu
perfil professional)

IDEA DE
MILLORA

Neteja en alçades
Manipulació d'aliments

                                CERTIFICACIÓ DE QUALITAT
La línia de formació ocupacional que es desenvolupa al CFO
Francesc Layret té, 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.

FORMACIÓ A MIDA

Potenciar la formació tècnica de curta durada; també per PO 

Introduir metodologies innovadores en la selecció dels
participants de la formació a mida



 

 

El 99% de les
persones

participants
recomana fer

un procés
d'orientació

amb nosaltres

    Sessionsgrupals joves

Usuaris atesos

    Xerradaamb empresa

Idees de millora:

Dissenyem les sessions escoltant 
què necessiten les persones i quines

són les tendències del mercat de
treball, buscant l'encaix entre ambdues
parts. Això dóna com a resultat un alt
grau d'inserció i de satisfacció amb el
procés d'orientació, que aquest any

2022 ha estat de 9,4/10. 

Sessionsgrupalsinnovadores

Basades en la participació activa i
l'experimentació, i centrades en dos
grans eixos: el desenvolupament de

competències transversals i els
recursos per a la recerca de feina. 

Aquesta nova metodologia ha
suposat per les persones

usuàries un ventall més ampli
de possibilitats, amb un itinerari

més complet i més flexible,
podent seleccionar en quines de

les sessions volen participar,
adquirint així el  protagonisme

en el seu itinerari.

ORIENTACIÓ

Noves
formes

d'orientar

EL Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereix
acompanyament a les persones en el procés de recerca de feina i/o
millora de la seva ocupació. A més de sessions d'assessorament
personalitzades, aquest any s’ha implementat una nova metodologia
basada en la combinació d'aquest treball individual amb sessions grupals
de diverses temàtiques, relacionades totes elles amb estratègies, eines i
recursos per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral. 

144 < 30 ANYS

73 > 30 ANYS

Insercions
laborals i
educatives

servei

Dispositiu 
Treball als Barris

Joves

70 > 30 ANYS84,3%

79,5%

27 %

Treballar més estretament amb l'equip d'empresa.
Organitzar més sessions liderades per empresaris/es del territori.
Ampliar els canals de difusió de les accions d'orientació.

1.
2.
3.

*La resta de persones segueixen en procés de recerca de feina.





 

 per joves entre16 i 30 anys

Sessionsd'orientació

joves entre 
16 i 30 anys han estat orientats

i assessorats individualment*

 

Per reforçar el vincle
entre entitats i/o
espais de referència i
el teixit empresarial

Workshops per orientar als joves en quant a
mercat de treball i recursos per a la recerca

de feina. 
 

Sessions a escollir en funció de les seves
necessitats i motivacions 

 
Experiència valorada amb 9,5/10

    SessionsinformativesPIDCES

El 100% de les
persones

participants
afirma que pot
aplicar aquests

nous coneixements
a la seva recerca

de feina

Espai Jove La Nau
Recinte La Fassina

L'objectiu d'aquest programa emmarcat en el projecte Treball als Barris és el de
dinamitzar, promoure i executar, en cooperació amb altres actors que intervenen i
tenen vida en el barri, programes i actuacions de caràcter ocupacional que
afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori. 

*Les principals demandes han estat
sobre l'elaboració de currículums i

canals de recerca de feina

Sessions
d'alfabetització digital

Valorades
amb 

9,8 / 10 de
satisfacció

On estan les ofertes?
Cercadors de cursos

Trobar feina a les xarxes
Participa en una silulació d'entrevista online

Autocandidatura: contacta amb les empreses
Apunta't a les ETT's

contractac
ions

com a plans
d'ocupació

Manteniment de l'entorn natural
Manteniment i neteja d'elements de la via pública

Manteniment d'edificis i la vida pública
Rehabilitació d'habitatges socials

Veure infografia Plans d'Ocupació

Accions de reactivació del
teixit associatiu

Accions de suport i
dinamització comercial

Anàlisi del teixit productiu
del barri de l'Espirall

Difusió del programa
Treball als Barris

Cartells
Díptics

Notes de premsa
Ràdio Vilafranca
TV Vilafranca
Xarxes socials

Idees de millora
Més difusió via xarxaes socials per arribar al col·lectiu jove
Intensificar la prospecció del teixit empresarial i el comerç del barri
Col·laboracions d'empreses i entitats fent conferències adreçades a joves 

1.
2.
3.

ESPIRALL ACTIU
TREBALL ALS BARRIS



 

El 100% de les
persones

participants
valora molt
positivament

aquesta
experiència

Emmarcat dintre del projecte Treball als Barris, aquesta acció està
destinada a persones residents del al barri de l'Espirall que es troben en
situació d’atur, sobretot de llarga durada, persones amb dificultats d’accés
al mercat de treball, i altres col·lectius de vulnerabilitat social.

Manteniment de l'entorn natural9 mesos
Manteniment d'elements de la via pública9 mesos

Manteniment d'edificis i de la via pública6 mesos

 

Idees de millora:
Implementar el model de competències en les tutories i la creació
d'itineraris individuals.
Seguir innovant en la metodologia dels processos de selecció.
Formació tècnica complementària relacionada amb el lloc de feina.

1.

2.
3.

Selecció per
competències

*(amb les personesparticipants i elsserveis dereferència)

 L'experiència en el lloc de treball, la
formació de caràcter pràctic i

l'acompanyament durant tot el procés ha
fet que 13/15 partcipants hagin millorat

les seves competències professionals.
Això dóna com a resultat un alt grau de
satisfacció tant per part dels serveis de
referència com per part de les persones
participants, que en aquesta edició del

programa ha estat de 9,5/10. 

cadaparticipant  ha realitzathores deformació 

S'han realitzat 8 sessions de
formació adreçades a la millora de

les competències transversals i
laborals, l'adquisició d'eines TIC i
recursos per a la recerca de feina

activa i la millora de la seva
ocupabilitat

 

tutoriesindividuals i seguiments

persones
contractades

4 projectes
ocupacionals

Rehabilitació d'habitatges socials9 mesos

Aquest any s'ha introduït una nova
metodologia de selecció de

persones basada en un nou model
d'entrevista individual i dinàmiques

grupals, en el que s'han avaluat
competències tècniques i

transversals basades en les
necessitats del lloc de feina.

PLANS D'OCUPACIÓ
TREBALL ALS BARRIS



TREBALL I FORMACIÓ

Perfils professionals

Formació

Millora competencial

Valoració PO

Idees de millora

Tècnica en comunicació
Tècnica suport PFI
Integradora social
Auxiliars administratives
Oficial 1a de construcció
Operàries neteja de grafits
Operaris de construcció
Operaris de jardineria
Operàries de neteja
Conserge

Competències digitals bàsiques 
Intel·ligència emocional

OcupaTIC nivell 0 
Curs Fitosanitaris nivell bàsic
(autodidacta)
Curs Treball en alçades

Obligatòria transversal MG45 i DONA

Complementària MG52,PRGC i PANP

Sensibilització medi ambient, sessió en
igualtat, PRL i participació en les càpsules
d'orientació.

Les persones contractades han millorat les
seves competències:
>tècniques: amb les tasques realitzades a
cada servei
>Transversals: amb les formacions rebudes

Català
ACTIC bàsic o mitjà

Formació en competències bàsiques:

Formació en competències tècniques 
( poder participar en formacions específiques)

Línia MG45 i DONA
8 persones contractades - 12 mesos

Línia MG52, PRGC i PANP 
 17 persones contractades - 12 mesos

MG45: 3,76

DONA: 3,28

Serveis
Serveis Urbans
Habitatge
Urbanisme
Policia Local
Ocupació
Serveis Socials
Promoció Econòmica
Joventut
Educació i Arsenal
Escola Enoturisme
Cultura
Esports
OAC
Compres

Acció d'acompanyament 





Càpsules 3 -10 h
25 (12 diferents/ 3 noves)

OcupaTIC 12 h
4

Cursos 25-30 h
3 (2 diferents)

68 %

2018
2019

2020
2021

2022

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Mitjà
262

Basic
112

Avançat
54

Jornada de la Internet Social

Trobada sobre recursos (Web, 

Accions formatives 

Reunió amb l'equip de l'oficina tècnica i dinamitzadora 

       Big Blue Button, CampusLab)
       

      per a la capacitació professional: 3

       (Tema: maqueta Punt TIC i sistema operatiu)

 

A les persones usuàries Xaloc

A la ciutadania, en general,

principalment en situació d'atur

laboral. En accions formatives

han estat:

Grups externs (programes, UEC,

Sagrat Cor, etc...) - Cessió d'aules.

FORMACIÓ TIC1.

2. ACREDITACIÓ ACTIC

3. PARTICIPACIÓ I DIFUSIÓ A LA XARXA

32 accions formatives

25

35

154

128 persones diferents
107

18

214 inscripcions 210

Participants

A qui ens adrecem?

+ PracTIC@

+196 sol.licituds

IDEES DE MILLORA:
RECUPERAR EL RITME I QUANTITAT D'ACTIVITAS FORMATIVES
DINAMITZADOR/A FIXE
ACONSEGUIR EN EL CLUB DE LA FEINA UN MILLOR ENCAIX
ENTRE ELS INTERESSOS DE LA XARXA PUNT TIC I ELS DEL
SERVEI D'OCUPACIÓ A EFECTES D'EQUIPAMENT TIC
PROCURAR UNA MAJOR PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE
DIFUSIÓ I EN LES ACTIVITATS FORMATIVES DE LA XARXA.

Externes

Índex de satisfacció 3.66



CAMPANYA DE LA
VEREMA

COMISSIÓ DE LA
VEREMA

DISPOSITIU ALBERG
COMUNITARI

OFICINA MUNICIPAL
DE TREBALL 

2022

17 empreses del sector
consultades per identificar les

necessitats formatives i de
contractació.

Dades registrades a la Plataforma XALOC

XALOC (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)

396 usuaris
contactats

amb feina
preferent de

peó agrari

4 empreses
contractants

37 persones
contractades

Planificació i resultats 

27 entitats participants
2 reunions d'organització
de la campanya

48 persones ateses (d'entre 20 i 69 anys)
Equip tècnic: 3 persones
Equip voluntariat: 34 persones

o

Punt d'informació, prospecció i selecció de personal 
 per a la campanya de la verema. 

Com a resultat d'aquesta consulta, UNIÓ DE
PAGESOS va posar en marxa una formació de
poda i es va oferir a les empreses participants la
publicació de les ofertes a la Xarxa XALOC.
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Anem per feina 

Temàtics Empresa 

Temàtics Usuaris/ies Xaloc 

COMUNICACIÓ -
 ACCIONS DE DIFUSIÓ

 

2020 2021 2022

Facebook
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2019 2020 2021 2022

40 mil 

30 mil 

20 mil 

10 mil 

0 mil 

1.247 persones
subscrites

RÀDIO
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Usuaris/ies i participants de programes 

Serveis Municipals 

Empreses 

Docents 
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Microvideos
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Notes de premsa 

Servei i Treball (El 3 de Vuit) 

Informació d'ofertes 

Anuncis de programes 

Al nostres usuaris i usuàries XALOC i a
la ciutadania, en general. 

Al món empresarial 
 

SERVEI D'OCUPACIÓ
 

A qui ens adrecem?
 

Quins son els nostres canals?
 

XARXES SOCIALS
 

Seguidors
31% actius

Posts

ocupacio.vilafranca.cat
 

BUTLLETINS
ELECTRÒNICS

 

1.981 contactes

4.291 contactes
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3

32

16 col.laboradors 
externs

0

IDEES DE  MILLORA

DISPOSAR D'UN ESPAI DE DIFUSIÓ A TV PENEDÈS PER A TEMES
D'EMPRESA I MERCAT LABORAL (potser compartir amb el servei
de Promoció Econòmica)
FER UN MICROVIDEO. Tema: Formació a mida
POTENCIAR NOTES DE PREMSA.
POTENCIAR INSTAGRAM. Publicació d'activitats del dia a dia del
servei (programes, visites a empreses, participació en fires, etc...)
Altres...

PREMSA
 

46 setmanes

8

9

8

12

5

5

3

2

6

Compartit !!

1.500 ofertes

10 mensuals


