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1. PRESENTACIÓ
Al Departament de Promoció Econòmica, treballem seguint els mètodes que utilitzen les
empreses privades i cada cop més les empreses públiques. Per aquest motiu us exposem
la nostra Missió, Visió i els nostres Valors.
MISSIÓ:
1) Afavorir el desenvolupament econòmic i social d’Olesa de Montserrat
2) Millorar la qualitat professional dels ciutadans/nes d’Olesa de Montserrat
3) Millorar la formació dels ciutadans/ciutadanes com a eina de millora de la seva
ocupabilitat
4) Crear xarxes de relacions entre agents econòmics per generar sinèrgies
5) Millorar la competitivitat de les empreses situades al nostre municipi
6) Posar en valor i promoure el potencial turístic del municipi
7) Oferir un Servei de Mercats pròxim, de qualitat i adaptat als nous temps
VISIÓ:
Ser un referent a l’Administració Local de millora contínua i innovació en els programes
d’ocupació, formació, turisme, emprenedoria, comerç, mercats i desenvolupament
econòmic.
VALORS:
-

Orientació als ciutadans
Creativitat
Treball en equip
Transparència
Discreció
Perseverança
Qualitat de servei
Lleialtat
Eficiència
Compromís
Treball en xarxa a nivell local, comarcal i autonòmic
Relacions personals basades en la confiança i el respecte mutu
Respecte i protecció de l’entorn i el medi ambient
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El Departament de Promoció Econòmica treballa en les següents deu àrees:
1) Formació
2) Ocupació
3) Transició escola Treball (TET)
4) Comerç
5) Empresa/Prospecció
6) Indústria
7) Servei de Mercats (Mercat Municipal)
8) Mercat no sedentari
9) Turisme
10) Comunicació
La regidoria d’Empresa i Ocupació forma part de:
- Consorci de Turisme del Baix Llobregat
- Innobaix
- Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
- Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona
- Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
- Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona:
o Mercats Municipal
o Ocupació
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2. ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I MITJANS
2.1 Competències i funcions
A) Competències:
Segons la llei 27/2013 de 27 de desembre, Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL) les competències que ha d’exercir el Servei de Promoció
Econòmica com a pròpies són (article 25):
•
•

Informació i promoció de l’activitat turística
Fires, mercats municipals i mercats ambulants

B) Funcions:
Desenvolupament de les directrius polítiques del regidor d’Empresa i Ocupació.
Organització d’actes de promoció de la regidoria. Assessorament a Alcaldia i altres
regidories en temes de Promoció Econòmica. Coordinació amb altres regidories amb
activitats compartides.
La gestió de Cal Rapissa, del seu personal, equipaments (cessió d’espais) i usos. Gestió
dels ciutadans que demanen serveis de forma presencial o telefònica.
Coordinació, gestió i execució dels programes i serveis en matèria de promoció de l'activitat
econòmica, d'iniciatives empresarials i de comerç, de formació
i reciclatge de
treballadors/es, d'orientació i inserció laboral i, en general, tots els projectes de foment de
l'ocupació.
Assessorament, formació, orientació professional i acadèmica dels joves del municipi.
Sol·licitud de subvencions per a projectes en matèria de Promoció Econòmica i de foment
de l'ocupació, per a persones en situació d’atur i risc d’exclusió social.
Formació per a aturats, empreses, nous emprenedors i ajuda en la creació d’un nou negoci.
Gestió de la base de dades d’aturats i de les ofertes de feina generades pel teixit
empresarial. Realització d’activitats en el Club de feina.
Gestió d’activitats amb el comerç local
Gestió del Servei de Mercats Municipal
Gestió del Mercat Ambulant
Gestió d’activitats de promoció del Turisme com a motor econòmic
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Intercanvi i treball en xarxa amb altres Promocions Econòmiques del Baix Llobregat Nord.
Presentació de projectes conjuntament (emprenedors i empresa).
Coordinació amb altres administracions públiques:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya
Oficina de Treball de la Generalitat
Oficina de Gestió Tributària

2.2 Organigrama
La regidoria d’Empresa i Ocupació està dividida en dos grans àrees:
▪

Ocupació i Formació

▪

Comerç, Indústria, Emprenedors, Servei de Mercats, Turisme

Cadascuna d’elles dona resposta a diferents serveis interns i externs, que s’ofereixen a la
ciutadania d’Olesa de Montserrat i altres departaments de l’Ajuntament i entitats del
municipi. Els camps de treball són:
1: Ocupació
2: Programa de Transició Escola Treball (TET) per a joves menors de 30 anys
3: Club de Feina
4: Gestió de sol·licitud de subvencions
5: Gestió d’espais
6: Programa Xaloc (Diputació de Barcelona)
7: Programa Barris
8: Gestió de personal subvencionat per programes
9: Formació
▪

Empresa

▪

Ocupació

▪

Barris

▪

Comerç

▪

Mercats

▪

Externs de la regidoria
Promoció Econòmica. Memòria 2018
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10: Manteniment de l’edifici de Cal Rapissa i Mercat Municipal
11: Turisme
12: Comerç
13: Servei de Mercats (Municipal i Ambulant)
14: Emprenedors
15: Indústria
16: Suport a la Regidoria
17: Comunicació externa de la regidoria
18: Coordinació personal Cal Rapissa

Si relacionem els dos conceptes, àrees i camps de treball i ho relacionem amb el
comandament (amb els seus respectius noms), tindrem el següent esquema de Cal
Rapissa:

Divisió de camps de treball i àrees

A continuació podem veure l’organigrama d’aquest 2018. No obstant, cal dir que ha variat
molt ja que depenent de les subvencions ha sofert modificacions la plantilla del Servei
de Promoció Econòmica de Cal Rapissa.
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Respecte de l’àrea d’Ocupació i Formació comentar que hi ha tres tècniques temporals.
Una s’encarrega del desenvolupament del programa de Barris del SOC, fent orientació
laboral, entrevistes ocupacionals i organitzant sessions de formació. Una segona
desenvolupa el programa UBICA’T del SOC i és una tècnica del Consell Comarcal
compartida amb altres municipis, un dia per setmana Olesa de Montserrat . I una tercera
que és una tècnica de la Fundació Àurea (mitjançant un conveni), que fa orientació a
persones amb risc d’exclusió social i discapacitats, també un dia per setmana.
Respecte de l’àrea de Comerç, Indústria, Turisme, Servei de Mercats i Emprenedors, es va
començar l’any amb 3 tècnics temporals (Una tècnica encarregada de la prospecció
d’empreses subvencionada pel programa Xaloc i un assessor extern contractat per
desenvolupar projectes del Mercat Municipal) i un tècnic de turisme que és va incorporar
a finals d’any subvencionat pel Pla de Garantia Juvenil.
Per altre costat, hi ha un equip d’administratives que dona servei a les dues àrees. Una
d’elles ha estat contractada temporalment amb el programa Treball i Formació del SOC.

2.3 Recursos materials
Cal Rapissa està estructurat en quatre plantes amb un total de superfície construïda de
705,4 m2 que donen servei a la regidoria d’Empresa i Ocupació, atenent a les persones
del municipi.
Volem destacar que té tres sales per portar a terme formacions, amb l’equip necessari
(retroprojectors, pissarres, cadires, equip de so, papelògraf i ordinador portàtil pel
professor):
▪

Sala d’Actes:

56,70 m2

▪

Aula 1:

30,04 m2

▪

Aula 2:

31,75 m2

(Capacitat 50 persones)

A la planta baixa tenim: la recepció, la sala d’actes, la zona d’espera i el club de feina (un
espai on les persones del municipi poden fer recerca de feina per internet, perquè tenen a
la seva disposició tres ordinadors i una impressora).
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Club de feina a la planta baixa. Fotografia del setembre de 2018.

També hi tenim un punt d’Autoservei (PAS) del SOC (a la dreta de la fotografia), que forma
part de la xarxa d'oficines de treball i punt d'autoservei per atendre als ciutadans a prop de
casa.

Respecte dels despatxos, en tenim 7 de diferents mides i un espai per portar tota la gestió
administrativa de la regidoria de 30,40 m2 (amb fotocopiadora, fax, màquina
d’enquadernar, plastificadora, destructora de paper i material d’oficina divers).

Un espai polivalent de 17,19 m2 amb una taula gran per 8/10 persones i una cuina office.

2.4 Seus, webs, adreces i telèfons
Ubicació:
Adreça:
Telèfon:

Cal Rapissa
C/ Ample, 25_ 08640 Olesa de Montserrat
93 778 00 50 Ext. 3600 (Recepció)

E-mail:

promocio@olesademontserrat.cat

Web:

http://www.olesademontserrat.cat
http://www.turismeolesademontserrat.cat/
olesademontserrat-poligons.cat
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Facebook:

https://es-es.facebook.com/pages/Club-de-la-feina-CalRapissa/640963402640771

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres (matí):

8.30 a 14.00

Dimarts i dijous (tarda):

16.00 a 19.00

Juliol, agost i fins el 15 de setembre, de dilluns a divendres pels matins de 8.30 a
14.00
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3.CRONOGRAMA 2018
Des de l’inici d’any es va plasmar en un cronograma de treball intern de les tasques que
per cadascuna de les àrees del departament es pretenien assolir.
El treball d’aquest any ens porta a afirmar que el grau d’assoliment ha estat molt gran,
concretament d’un 87% sobre el 100%.
Per àrees, en totes s’ha assolit un percentatge molt gran, destacant per exemple el grau
d’acompliment de comerç, ocupació, TET...
I com a accions concretes, certament no s’han pogut assolir totes, quedant algunes d’elles
per a l’exercici 2019, com ara l’acabament del pla de difusió i màrqueting del turisme de
natura, el foment de l’associacionisme empresarials lligat a les empreses del sòl
industrial, o la realització d’un pla anual de formació.
Per altra banda s’ha aprofundit en accions que el propi cronograma o no destacava o
inicialment se’ls donava un valor menor com ara haver traduït la web de turisme a dues
llengües com són el francès i alemany, aconseguir no un sinó tres punts d’informació
turística o anar posicionant la marca Olesa a l’agenda turística comarcal, bàsicament.
També en matèria d’indústria s’ha radiografiat tota l’activitat industrial i s’ha consolidat la
tasca de prospecció empresarial. També s’han intensificat les xerrades als instituts
d’orientació als joves, s’han ampliat les campanyes de promoció del mercat, s’han
comunicat molt més les accions del departament i s’ha crescut molt en la cessió dels
espais de Cal rapissa per activitats externes al departament.
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4.ACTIVITATS REALITZADES
4.1 FORMACIÓ
4.1.1 FORMACIÓ AMB FONS PROPIS
4.1.1.1 Descripció
Seguint l’ estratègia dels darrers anys, a l’any 2018 també es va destinar una part dels fons
propis del Servei de Promoció Econòmica a millorar l’ocupabilitat de les persones en
recerca d’ocupació del municipi, concretament el pressupost va establir un crèdit inicial de
19.825€. Finalment es va disposar un total de 18.487,50€, el que ha suposat un 93% dels
recursos.
Cal el treball conjunt dels tres actors ( Empresaris, Promoció Econòmica i els alumnes) per
assolir els objectius d’una trajectòria professional actualitzada i de futur.

Cal fer quatre reflexions prèvies sobre la formació a Olesa de Montserrat.

Primera.- Els empresaris tenen dificultats per trobar i contractar personal qualificat.
Segona.- Més del 80 % dels aturats/des registrats d’Olesa de Montserrat tenen estudis
bàsics: EGB, ESO, primaris incomplerts i sense estudis.
Tercera.- El Consell d’Europa celebrat a Lisboa (març del 2000) marca un punt d’inflexió
per reorientar les polítiques socials, educatives i econòmiques a la Unió Europea. Els
models d’aprenentatge, vida i treball estan canviant ràpidament i cal que els ciutadans
s’adaptin, canviant les seves formes de viure. El nou model d’aprenentatge permanent al
llarg de tota la vida, implicarà que totes les persones necessiten i necessitaran formació de
qualitat, perquè estem a la nova societat del coneixement.
Quart- Cal un compromís per part de les persones aturades d’Olesa de Montserrat actiu.
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Per tant amb la millora formativa de les persones usuàries s’augmentaran les possibilitats
de trobar una feina o millorar l’ocupació actual i tindrem unes empreses més qualificades.
Per triar els cursos que es realitzen1, analitzem les característiques i necessitats de les
persones adscrites al Servei de Promoció Econòmica, en aquest cas, es va escollir una
formació per una banda que donés més recursos i valor afegit en el currículum professional
com es el cas de l’Excel avançat, Gestió Comptable per a pymes, Contasol, Factusol,
Marca Personal i Atenció al públic: comerç i servei de taules i; d’altra banda, tallers o cursos
que es centressin en potenciar l’actitud i aptituds de les persones vers la recerca de feina.

Hem observat que en molts casos, les persones que es troben en recerca de feina, tenen
una visió negativa / pessimista on la seva autoestima i actitud vers la recerca laboral queda
seriosament afectada, pels desenganys que van rebent del mercat laboral. És per aquest
motiu que creiem que també es positiu potenciar altres aspectes a més del
professionalitzador.

Segons la demanda del teixit empresarial del territori i la dels/les propis/es usuaris/es del
departament de Promoció Econòmica, es va optar per la formació següent:
Curs d’Excel Avançat
Curs Atenció al públic: comerç i servei de taules
- Curs Gestió Comptable per a pymes
- Curs Contasol
- Curs Factusol
- Curs Marca Personal
- Curs bàsic de Manipulació de productes fitosanitaris

-

4.1.1.2 Resultats:
CURSOS FONS PROPIS
CURS EXCEL AVANÇAT
ALUMNES INSCRITS
PARTICIPANTS

2018
32
15

hores Insercions
25
3

1

En l’entrevista ocupacional fem la consulta de quina formació volen fer. A més, omplim un Excel
amb la demanda formativa de les persones interessades i cursos. Resultat d’això va ser els 1
Curs Bàsic de Manipulació de Productes Fitosanitaris (15 persones amb el carnet).

Promoció Econòmica. Memòria 2018

17

CURS ATENCIÓ AL PÚBLIC:COMERÇ I SERVEI TAULES

2018
9

PARTICIPANTS

8 convenis
3

CURS COMPTABILITAT PER A PYMES

2018
15

PARTICIPANTS

2

CURS CONTASOL

2018
15

PARTICIPANTS

2

CURS FACTUSOL

2018
11

PARTICIPANTS

5

CURS MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

2018
15

PARTICIPANTS

6

CURS MARCA PERSONAL

2018
10

PARTICIPANTS

2

90

PARTICIPANTS

23
4

ALUMNES CONTRACTATS
ALUMNES DERIVACIONS CERTIFICAT PROFESSIONAL.

4.1.1.3 Oportunitat de millora
La formació proposada va anar dirigida a tots els/les olesans/es en situació d’atur,
apuntades als Servei local d’ocupació i si és possible també al Servei d’ocupació de
Catalunya, si la demanda supera l’oferta de places formatives, caldrà realitzar un procés
de selecció en què es donarà prioritat als grups d’edat més afectats per la crisi, menors de
25 anys i els majors de 44 anys, dones que han sofert violència de gènere i persones en
risc d’exclusió social i la demanda d’empresaris/àries puguin sol·licitar, que detectem a la
demanda de treballadors per la seva plantilla amb una qualificació que no tenen i que al
ser petites i mitjanes empreses no poden assolir o invertí.

Per poder dur a terme la formació esmentada es proposen diverses opcions de
finançament:
-

Accions formatives finançades amb fons propis de l’ajuntament.
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-

Accions formatives finançades mitjançant atorgament de subvenció.

Es pretén seguir destinant una part del pressupost

en recursos de formació per/les

olesans/es per tal de poder millorar la seva l’ocupabilitat i qualificació professional com són
els Certificats de Professionalitat i així que els permeti tenir més oportunitats d’accés al
mercat laboral.
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4.1.2 FORMACIÓ PER A EMPRENEDORS I EMPRESES
4.1.2.1 Descripció:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de desembre de 2015,
va aprovar, en el marc del protocol general del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
el Catàleg de serveis de l’any 2016, el seu règim i la convocatòria per a la concessió de
recursos.
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i dins les Polítiques de teixit productiu, la Diputació
de Barcelona té un recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial destinades a donar
suport als municipis.
Atès que la Diputació de Barcelona subvenciona el 90% del cost total d’aquestes activitats
al estar coordinades mancomunadament amb d’altres municipis del Baix Llobregat Nord
(Fem Xarxa, fem empresa), a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat se li ha concedit una
subvenció de 1.224,00 € per a la realització de l’esmentada formació.
Es programen un total de 2 accions formatives per empreses i emprenedors i que
s’impartiran a Olesa de Montserrat, en concret a Cal Rapissa. El cost total d’aquestes 2
accions es de 1.360,00 € amb la següent distribució:

Codi
XGL

Nom de l’actuació

T/MK43

Com elaborar un pla de
promoció i difusió del
meu negoci?
S/MK29 Màrqueting directe:
promoció d’un negoci
amb pocs recursos

Subvenció
Diputació
792,00 €
(90%)

Import
Aportació
Ajuntament
88,00 €
(10%)

Cost Total
Acció

432,00 €
(90%)

48,00 €
(10%)

480,00 €

1.224,00 €

136,00 €

1.360,00 €

880,00 €

4.1.2.2 Resultats:
Per la manca de preinscripcions es va portar a terme només 1 dels 2 cursos programats
inicialment.
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Es va fer “Com elaborar un pla de Comunicació i difusió del meu negoci?, amb un total de
7 assistents (4 empreses i 3 emprenedors, 4 dones i 3 homes).

i es va tenir que anul·lar “Màrqueting directe: Promoció d’un negoci amb pocs recursos”, ja
que al tractar-se d’una sessió informativa, el mínim obligatori d’assistents exigit per la
Diputació es de 15, xifra que no assolíem amb les persones preinscrites.

4.1.2.3 Costos:
Subvenció atorgada de la Diputació de Barcelona
1.224,00 €
Aportació econòmica de l’Ajuntament
136,00 €
COST TOTAL DE LES ACTIVITATS................................................. 1.360,00 €

4.1.2.4 Oportunitats de millora:
Seguir insistint en la formació continuada de l’empresariat i fer-ho des de la visió territorial
supramunicipal, ampliant la feina conjunta dins el Projecte Fem xarxa Fem Empresa del
Baix Llobregat Nord amb el suport de la DIBA.

4.1.3 FORMACIÓ PER COMERCIANTS
4.1.3.1 Descripció
Es programen un total de 4 accions formatives per a botiguers i comerciants d’ Olesa de
Montserrat que s’impartiran a Olesa de Montserrat, en concret a Cal Rapissa. El cost total
d’aquestes 4 accions es de 2.700,00 € amb la següent distribució:

4.1.3.2 Resultats i costos

CURS FACEBOOK
CURS INSTAGRAM
FES BRILLAR EL TEU COMERÇ
FES BRILLAR EL TEU COMERÇ

Assistents
25
28
14
16

Hores del curs
4
4
4
4

Cost
750,00 €
750,00 €
600,00 €
600,00 €
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4.1.3.3 Oportunitats de millora
Seguir treballant i insistir amb la necessitat de la formació dins el sector clau de l’activitat
econòmica d’Olesa de Montserrat. Aprofundir amb la millora de les seves habilitats i de
la millora de la seva competitivitat dotant-los de millors eines.

4.1.4 RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ:
PERSONES I EMPRESES.
4.1.4.1. Descripció
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 2017,
va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018, així com el seu règim regulador, en el
marc de Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha sol·licitat a la Diputació, a través de l’aplicatiu Portal
Municipal de Tràmits, la concertació d’actuacions del Catàleg sectorial inclòs en el
catàleg de serveis de l’any 2018.
Les actuacions sol·licitades es poden emmarcar en el recurs material “Recull d’activitats
per als Serveis Locals d’Ocupació: Persones i Empreses” de l’àmbit de cooperació de
prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social.

4.1.4.2 Resultats
Es realitzen 5 accions formatives:
Actuació

Calendari curs
Del 25 al 27 de
Dones que ho podem tot: Canvis i cerca de
setembre
de
feina després dels 45
2018

Hores
12

Assistents
7

17, 18, 19, 20, 26 i
Office Bàsic
28 de setembre de
2018
De
l´1
al
5
Alfabetització digital per a la recerca de feina
d´octubre de 2018
5, 7, 9, 12 i 14 de
Mindfulness: una eina per afrontar l´atur i la
novembre
de
recerca de feina
2018
27 de novembre
Com trobar feina al Nadal?
de 2018

24

7

12

7

20

10

4

13
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4.1.4.3 Costos
Subvenció atorgada de la Diputació de Barcelona ............................ 4.335€
Aportació econòmica de l’Ajuntament ............................................... 1.445€
COST TOTAL DE LES ACTIVITATS.......................................................5.780€

4.1.4.3 Oportunitats de millora
Hem de continuar explorant les necessitats de les empreses del territori i que aquests
cursos donin resposta a les necessitats de les mateixes.

4.1.5 FORMACIÓ BARRIS
4.1.5.1. Descripció
Una de les accions principals d’aquest programa és la d’oferir formació professionalitzadora
a les persones inscrites a la borsa del Servei de Promoció Econòmica i al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

A continuació podem veure la durada dels cursos realitzats i les persones participants en
cada un d’ells:
Nom del curs

Hores

Participants

Neteja Industrial

160

13

Just In Time

36

13

SAP aplicat al sector logístic

60

12

PRL Construcció

20

10

Neteja Industrial: El curs de Neteja Industrial està basat en la QP SSC319 Neteja de
superfícies i mobiliari en edificis i locals (RD 1398/2007 de 25 d’octubre).
La opció de tornar a repetir el curs és perquè es van analitzar les ofertes de feina que es
reben al servei local i moltes eren del sector de la neteja, també donar una acreditació a
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totes aquelles persones en recerca de feina per augmentar les seves possibilitats de
trobar-la.
La formació va combinada amb 60 hores de pràctiques en empreses de la comarca. La
teoria es va realitzar a l’aula 1 de les instal·lacions de Cal Rapissa (Promoció
Econòmica), i també a les instal·lacions de l’empresa Millenium a Esparreguera on van
poder fer la part pràctica amb màquines de neteja industrial i van treballar la coordinació
i el treball en equip. Posteriorment, el dia 14 de maig es va iniciar el procés de pràctiques
professionals a les diferents empreses que han volgut col·laborar amb nosaltres.
Les pràctiques professionals es van realitzar en diferents empreses del municipi però
també d’altres municipis, empreses que ja havien col·laborat amb nosaltres en altres
ocasions:
Empresa
Fundació Integració laboral

Participants
2

Tecnodemo Ibérica

2

Canigó Serveis Geriàtrics
Residència privada Santa Oliva
Neteges Ramos
Novanet Neteges
Neteges Samp

1
3
1
1
1

Localitat
Olesa de Montserrat
Esparreguera/ Igualada/
Olesa
Abrera
Olesa de Montserrat
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Olesa de Montserrat

Just in Time: L’objectiu del curs Just In Time és conèixer els sistemes de producció flexibles
i saber gestionar els magatzems que treballen amb aquest sistema productiu. El mètode
JIT és treballar amb stock 0, es va produint a mesura que es va rebent la demanda i
l’interessant és que s’utilitza en moltes de les empreses de la zona que proveeixen a la
SEAT, per tant obre possibilitats de trobar feina en un sector al qual la majoria
d’empreses del territori es dediquen.
Els continguts del curs han estat els següents:
•

Introducció als sistemes de producció JIT.

•

Filosofia i principis, característiques principals.

•

Logística Just In Time. Preparació de comandes a alta velocitat.

•

Aplicació a serveis al client, preparació de comandes, inventari i transport.

•

Magatzem sota principis JIT. Picking en la preparació de comandes, ús de sistemes
d’automatització, logística inversa, sistemes d’emmagatzematge.
Promoció Econòmica. Memòria 2018

24

•

Habilitats i competències del personal de magatzem amb mètode JIT.

A més a més, també obtenen el carnet de carretó amb norma UNE. Com a valor afegit,
hem de dir que el dia 6 de juny es va realitzar una visita a l’empresa Valautomoción S.L.U
on l’alumnat va poder veure in situ el procés de producció i on l’enginyer de l’empresa
els va estar explicant el model i va resoldre tots els dubtes que van anar sorgint.
SAP aplicat al sector logístic: analitzant les ofertes laborals del sector, hem observat que
en molts casos, el coneixement

del programa (gestió empresarial) és una de les

competències més demandades per PIMES i grans empreses.
El temari del curs de SAP es centra en treballar:
•

SD- Vendes i distribució

•

MM- Gestió de materials i logística

•

FI- Finances i control de costos

El curs es va realitzar a l’aula 2 de l’Edifici de Cal Rapissa on s’havien habilitat ordinadors
amb la subvenció per la realització d’aquest curs.
A més com a valor afegit es va posar a la disposició de l’alumnat una plataforma online
durant un mes posterior al curs per poder fer pràctiques de manera independent.
PRL Construcció: El curs proporciona una certificació obligatòria per totes aquelles
persones que treballen o volen treballar en el sector de la construcció. És un curs de
Prevenció de Riscos Laborals de 20 hores. L’objectiu del curs és el d’adquirir els
coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics per l’aplicació de tècniques que
tinguin en compte la nostra seguretat i salut en el treball i la de les persones amb les que
treballem dins del sector de la construcció.
Actualment el curs de Prevenció de Riscos Laborals del sector construcció de 20 hores és
un requisit obligatori per poder desenvolupar el lloc de treball, és per aquest motiu que
ho vam analitzar com una necessitat ja que moltes persones del servei tenen el perfil de
paletes o peons de la construcció i la realització d’aquest curs millora la seva possibilitat
de trobar feina.
Veiem a continuació, l’avaluació global de cada un dels cursos per part de les persones
usuàries (l’avaluació més alta és un 5):
Nom del curs

Valoració

Neteja Industrial

4,50

Gestió de Magatzem

4,90

Maquinària Laboral

4,46
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Marca Personal

4,71

Controlador/a accessos

4,45

Veiem que els cursos tenen bona acollida i bona valoració per part de l’alumnat, la formació
ofertada des del programa ha estat positiva.

4.1.5.2 Resultats:
Nombre de persones inserides
Fins al moment, les dades ens indiquen que hi ha un total de 48 persones inserides. Del
total de persones que s’han incorporat al programa, el percentatge representa el 30’4%,
tenint en compte que moltes vegades no disposem de dades actualitzades.

Persones inserides
Dones

26

Homes

22

Total

48

4.1.5.3 Costos:
La gestió de costos d’aquest programa és gestionat pel departament d’Habitatge de
l’Ajuntament d´Olesa de Montserrat que es qui sol·licita, justifica i coordina el projecte
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
La gestió tècnica del programa es realitza des del Serveis de promoció Econòmica.

4.1.5.3 Oportunitats de millora:
-

Ens trobem amb problemes a l’hora de que les persones segueixin els cursos de
formació proposats, en alguns casos l’assistència es baixa i moltes vegades les
tècniques han de fer molta feina de seguiment. Primer per una manca de
compromís en alguns casos, i per altra banda perquè les persones tenen manca
d’hàbits per problemes estructurals. Seria interessant pensar alguna alternativa per
Promoció Econòmica. Memòria 2018

26

intentar que les persones en el moment que agafen el compromís d’assistir a un
curs realment compleixin amb els requisits mínims.
-

També d’altra banda i referent als cursos de formació, ja hem valorat amb les
persones del departament la possibilitat d’encaminar-nos cap a un Certificat de
Professionalitat per donar una formació homologada i professionalitzadora de
qualitat com a visió de futur.
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4.2 OCUPACIÓ
4.2 PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (SOC)
4.2.1 Descripció:
Al llarg de l’any 2018 s’han sol·licitat, executat i justificat diferents programes d’Ocupació
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i per Diputació de Barcelona. A més
s’han atès 17 requeriments de documentació per part d’aquestes administracions de
convocatòries d’anys anteriors.
Una particularitat és que en els programes d’ocupació s’encavalquen les fases de
convocatòries de diferents anys (sol·licitud, acceptació, execució i justificació).
Dintre de l’any natural 2018 s’ha portat a terme:
a) Programa Treball i Formació convocatòria 2017:
Regulat per:
ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.
RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Les línies que contempla aquesta convocatòria son:
PANP: Les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA),
preferentment més grans de 45 anys.
Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada,
les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació no ocupades com a mínim 12 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de
la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
Amb caràcter prioritari en aquesta línia:
o Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les
persones que compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 55
anys. Dins d'aquest col·lectiu, especialment es prioritzaran les que no tinguin la
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o

cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin
a l'edat ordinària de jubilació.
A més tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions
de 12 mesos o en la resta de 6, les persones que tinguin reconegut oficialment
un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

PRMI: Les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.
Amb caràcter prioritari en aquesta línia:
Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones en
situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Dins
d'aquest col·lectiu, especialment es prioritzaran, les que no tinguin la cotització suficient
per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos
o en la resta de 6, les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció que es trobin
en una d'aquestes situacions:
o Dones amb càrregues familiars
o Persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de percepció de la
prestació de la renda mínima d'inserció.
o Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior
al 33%.
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta
línia.
DONA: Dones en situació d'atur.
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:
o Les dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere.
o Les dones en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional
(PREPARA), preferentment més grans de 55 anys.
Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per dones en situació d'atur de molt llarga durada,
les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació
no ocupades com a mínim 24 mesos durant els 36 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que,
a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
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Segons es determina en la RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre i en relació als
terminis d’execució:
Inici de les actuacions
Les línies de subvenció PANP, PRMI i DONA s'han d'iniciar, com a màxim, el 29 de
desembre de 2017. Es considera iniciada una línia de subvenció quan ha iniciat, com a
mínim, un contracte de treball de les accions d'experiència laboral. La resta de contractes
de treball de les accions d'experiència laboral de cada línia de subvenció poden iniciar-se,
com a màxim, el 31 de gener de 2018.
Finalització de les actuacions
Les accions d'experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes de
treball de 6 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 de juliol de 2018 inclòs.
Les accions d'experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball
de 12 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 de gener de 2019 inclòs.
Es fan les (15) contractacions amb el calendari següent:
Per línies d’actuació:
Línia PANP. 7 contractes: 2 de 12 mesos, 5 de 6 mesos.
Línia DONA. 1 contracte de 12 mesos.
Línia PRMI. 7 contractes: 1 de 12 mesos, 6 de 6 mesos

Línia

1 DONA
2 PANP
3 PANP
4 PANP
5 PANP
6 PANP

LLOC DE TREBALL

Suport Administratiu

Promoció
Econòmica

Mestre de Reforç

Educació

Dinamitzadora Juvenil

Conserge Escoles
Integradora Social
Suport Administratiu

7 PANP

Agent Cívic

8 PANP

Agent Cívic

9 PRMI

DEPARTAMENT

Operari mant. Brigada

Juventut

DURADA
CONTRACTE

12 mesos
12 mesos
12 mesos

Igualtat

6 mesos

Serveis
Socials

6 mesos

RH
Participació
Ciutadana
Participació
Ciutadana
Brigada

6 mesos
6 mesos
6 mesos
6 mesos

INICI / FINAL CONTRACTACIÓ

29/12/2017 al 28/12/2018
29/12/2017 al 28/12/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
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10 PRMI
11 PRMI

Jardiner
Operari mant. Brigada

Brigada
Brigada

12 PRMI

Oficial Paleta

Brigada

13 PRMI

Operari electricista

14 PRMI

Auxiliar de la Llar

15 PRMI

Auxiliar de la Llar

Brigada
Serveis
Socials
Serveis
Socials

6 mesos
6 mesos
12 mesos
6 mesos
6 mesos
6 mesos

29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/12/2017 al 28/12/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
30/1/2018 al 29/7/2018

Es va fer un primer procés selectiu al desembre de 2017 per donar compliment als requisits
de la RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre dels següents llocs de treball i amb
els següents resultats:
Data Procés
Selectiu

Línia

18/12/2017

DONA

Suport Administratiu

18/12/2017

PRMI

Of. Paleta

21/12/2017

PANP

21/12/2017

PANP

LLOC DE TREBALL

Mestre Reforç

Dinamitzador/a Juvenil

DEPARTAMENT
Promoció
Econòmica
Brigada
Serveis Socials

Joventut

DURADA
CONTRACTE
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

INICI / FINAL CONTRACTACIÓ

29/12/2017 al 28/12/2018
29/12/2017 al 28/12/2018
29/12/2017 al 28/12/2018
QUEDA DESERTA

El segon procés selectiu es va fer durant el mes de gener de 2018 amb la resta de llocs de
treball i repetint el procés selectiu de “Dinamitzador/a Juvenil” que va quedar desert (no
afectava a l’execució del programa perquè hi havia un altre contracte de la línia PANP),
amb els següents resultats:
Data Procés
Selectiu

Línia

LLOC DE TREBALL

22/1/2018

PRMI

2 Op. Manteniment
Brigada

22/1/2018

PRMI

1 Aux. Llar

Serveis Socials

22/1/2018

PRMI

1 Aux. Llar

Serveis Socials

23/1/2018

PRMI

1 Op. Electricitat
Brigada

Brigada

23/1/2018

PRMI

1 Jardiner Brigada

Brigada

DEPARTAMENT
Brigada

DURADA
CONTRACTE INICI / FINAL CONTRACTACIÓ
6 mesos
6 mesos
6 mesos
6 mesos
6 mesos

29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
30/1/2018 al 29/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
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24/1/2018

PANP

1 Conserge

24/1/2018

PANP

1 Administratiu RH

Recursos Humans

25/1/2018

PANP

1 Integradora Social

Serveis Socials

25/1/2018

PANP

1 Dinamitzadora
Juvenil

25/1/2018

PANP

2 Agents Cívics

Igualtat

joventut
Participació
Ciutadana

6 mesos
6 mesos
6 mesos
12 mesos
6 mesos

29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018
29/1/2018 al 28/7/2018

S’ha fet el seguiment de les 15 persones contractades, preparat la documentació
corresponent que s’ha anat enviant al SOC.
Les 15 persones contractades, depenent de la línia del programa han fet la següent
formació a la Institució Escolar Balmes de Martorell, vinculada a un certificat de
professionalitat:
Línia PRMI (7 persones)
Certificat de professionalitat “Operacions auxiliars de serveis administratius i generals”
(nivell 1), amb dos unitats formatives:
▪ Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
▪ Comunicació oral i escrita en l’empresa (70 hores).
Del 5/3/2018 al 13/4/2018 (D’una durada total de 120 hores).

Línia PANP-DONA (8 persones).
Certificat de professionalitat “Activitats de gestió administrativa” (nivell 2), amb 5 unitats
formatives:
▪
▪
▪
▪
▪

Sist. operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (30 h)
Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores)
Aplicacions informàtiques de full de càlcul (50 hores)
Aplicacions informàtiques de base de dades relacionats (50 hores)
Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques de la informació (30 hores)

S’han facilitat i gestionat targetes de transport als alumnes que s’han desplaçat a Martorell,
per tal que no els hi suposi cap cost el fet de fer la formació obligatòria, per un import total
de 784 euros.
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Al mes de setembre es tramita la justificació econòmica dels contractes de 6 mesos (11)
que van finalitzar al finals de juliol.
Resta pendent la tramitació dels 4 contractes de 12 mesos que finalitzen entre desembre
de 2018 i gener de 2019.
En data 07/03/2016 vam tenir una inspecció de seguiment del programa per part de la OTG
de Martorell, on no es van trobar incidències destacables.
Per tancar aquest apartat comentar que la Institució Escolar Balmes de Martorell, no va
gestionar la formació contractada amb el rigor i la professionalitat que s’esperava d’ells, el
que va suposar queixes dels usuaris i informes de seguiment per part del tècnic
responsable per anar reconduint el tema i acabar amb els objectius proposats.

b) Programa Treball i Formació convocatòria 2018
Regulat per:
ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació.
RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2018 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació.
Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció
següents:
▪

PANP

Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de
Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), que
inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:
a) PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.
b) PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.
▪

PRGC

Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:
a) PRGC 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.
b) PRGC 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.
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▪

DONA

Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en
funció de la durada:
a) DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.
Els tràmits fets durant el final del 2018 d’aquesta convocatòria han estat:
En data 23 d’octubre de 2018 aquest ajuntament presenta sol·licitud digital al SOC d’una
subvenció per la contractació de 17 llocs de treball i un coordinador per un import total de
241.537,56 €.
En data 17 de desembre de 2018 el SOC ens notifica l’atorgament d’aquesta subvenció
sol·licitada per un import total de 209.007,60 €. El coordinador no ha estat atorgat, tot i que
s’ha presentat recurs de reposició contra aquest acord, que resta a dia d’avui (gener 2019)
pendent de resolució:

Línia (PANP):
Durada contracte
7 contractes 6 mesos

Experiència laboral

Formació

TOTAL

65.660,00 €

6.249,60 €

37.520,00 €

1.785,60 €

71.909,60 €

2 contractes 12 mesos
39.305,60 €

111.215,20 €
Línia( PRGC):
Durada contracte
6 contractes 6 mesos

Experiència laboral

Formació

TOTAL

56.280,00 €

2.656,80 €

58.936,80 €

18.760,00 €

442,80 €

19.202,80 €

1 contractes 12 mesos

78.139,60 €
Línia (DONA):
Durada contracte
1 contracte 12 mesos

Experiència laboral

Formació

18.760,00 €

TOTAL
892,80 €

19.652,80 €

19.652,80 €
Total Subvenció atorgada ......................................................................... 209.007,60 €
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Es porten a terme 4 processos selectius segons el calendari següent:
LLOC DE TREBALL

DATA PROCES
SELECTIU

Administrativa
Peó Paleta Manteniment
d’Esports
Carteller/a
Integrador/a Social

LINIA

Durada

LLOC I HORARI

13/12/2018 DONA
14/12/2018 PRGC

12 mesos
12 mesos

Sala d’actes (8-14 hores)
Sala d’actes (8-14 hores)

18/12/2018 PANP
19/12/2018 PANP

12 mesos
12 mesos

Sala d’actes (8-14 hores)
Sala d’actes (8-14 hores)

S’inicien els contractes corresponents a les dates següents:
LLOC DE TREBALL

DATA INICI
CONTRACTE

LINIA

Administrativa
Peó Paleta Manteniment d’Esports
Carteller/a
Integrador/a Social

28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
02/01/2019

DONA
PRGC
PANP
PANP

Durada

12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

c) Programa de Garantia Juvenil. Convocatòria 2017.
Aquesta convocatòria pertany a l’exercici 2017, però es va desenvolupar en gran part
(quasi 5 mesos) durant el 2018, ja que el programa te una durada total de 6 mesos:
Inici contracte: 30 de novembre de 2017 / Finalització contracte: 29 de maig de 2018.
Regulat per:
ORDRE TSF/213/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
RESOLUCIÓ TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Segons els criteris de repartiment que estableix aquesta mateixa Resolució, en el seu
article 7.1, punt c), a l’ajuntament d’Olesa de Montserrat li van correspondre 4 contractes
en pràctiques, relacionats a continuació amb els departaments destinataris on van poder
fer aquestes pràctiques:
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LLOC DE TREBALL
Personal administratiu i d’atenció al públic

DEPARTAMENT
Tresoreria

Personal administratiu i d’atenció al públic

Medi Ambient / Habitatge

Personal administratiu i d’atenció al públic

TIC / Mitjans Comunicació

Personal suport Serveis Tècnics

Serveis Tècnics / Brigada

1
1
1
1

La Subvenció total per incentivar la contractació en pràctiques per aquests 4 joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya va ser de 44.000,00 € (cada
mòdul amb la quantitat d’11.000,00 €).

d) Programa de Garantia Juvenil. Convocatòria 2018.
Aquesta convocatòria pertany i s’inicia a l’exercici 2018, però es desenvoluparà en gran
part (quasi 5 mesos) durant el 2019, ja que el programa te una durada total de 6 mesos:
Inici contracte: 31 d’octubre de 2018.
Finalització contracte: 30 d’abril de 2019.
Regular per:
ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any
2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Segons els criteris de repartiment que estableix aquesta mateixa Resolució, en el seu
article 8.1, punt c), i al seu annex, a l’ajuntament d’Olesa de Montserrat li corresponen 5
contractes en pràctiques.
Un cop feta la selecció, de les 5 candidatures previstes inicialment només es cobreixen 4,
ja que en un dels processos selectius el/la candidat/a seleccionat no tenia activada la
Garantia Juvenil segons ens comunica el SOC, i per tant no estava en situació de ser
contractat/da.
Per tant en data 31 d’octubre inicien contractació en pràctiques als següents departaments:
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LLOC DE TREBALL
Personal administratiu i d’atenció al públic
1

DEPARTAMENT
Hisenda

Personal administratiu i d’atenció al públic
1

Recursos Humans

1

Tècnic Informàtic

TIC

1

Animador Turístic

Promoció Econòmica

La Subvenció inicial concedida pels 5 joves era de 55.000,00 €. Es va procedir a presentar
la renúncia al SOC per un import de 11.000,00 € per no cobrir la cinquena candidatura.
La Subvenció que es rebrà per tant, és d’un total de 44.000,00 € que correspon als 4 joves
contractats per desenvolupar aquestes pràctiques.
e) Programes supramunicipals: UBICA’T i ENFEINA’T 2018
Durant el 2018 també es van portar a terme dos programes del Servei d’Ocupació de
Catalunya conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
1) Programa UBICA’T
En virtut de l’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre,
per la qual s’aproven les bases per a la a la realització del
Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i
suport ocupacional per a la inclusió social.
També s’ha publicat la Resolució TSF/2426/2017, d’11
d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2017 per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la
Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (ref.
BDNS 366961), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) porta a terme un programa innovador, propi
d’aquesta Comunitat Autònoma.
El programa es basa en l’acompanyament a la inserció i
el suport ocupacional per a la inclusió social de persones en situació d’atur, inactives i
treballadores, preferentment les que es troben en situació de precarietat laboral, donant
prioritat als col·lectius que reuneixen les següents dificultats d’inserció laboral:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Persones en situació de risc d’exclusió social.
Persones en situació d’atur de llarga durada.
Persones amb baixa qualificació professional.
Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
Persones amb discapacitat física, psíquica, mental i/o sensorial.
Persones en tractament de salut mental.
Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Com que en aquest programa només hi poden participar els ajuntaments de la província
de Barcelona amb més de 30.000 habitants, es va demanar al Consell Comarcal del Baix
Llobregat la nostra participació.
En data 6 de novembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa
UBICAT i en data 20 de desembre de 2017, ha estat publicada a l’E-Tauler la resolució
d’atorgament definitiva de les subvencions per a la realització del programa UBICAT,
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
El programa UBICA’T es va iniciar el mes de març del 2018 i es dedicava un dia a la
setmana (dijous) amb una tècnica del Consell Comarcal del Baix Llobregat a atendre
persones aturades d’Olesa de Montserrat derivades per part de la OTG de Martorell i de la
borsa pròpia de Cal Rapissa. La tècnica que feia les accions a Olesa de Montserrat va
causar baixa per inserció laboral en el mes d’agost i va ser substituïda passat l’estiu.
El conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat és va signar el mes
de maig del 2018.
A la data de confecció d’aquesta memòria el Consell Comarcal del Baix Llobregat no ha
tancat les dades finals dels usuaris atesos.
2) Programa ENFEINA’T
La convocatòria de subvenció es regula a la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre,
que va sortir publicat al DOGC el dia 04/12/2017. Com que a l’article 3, especifica que
només s’hi poden acollir els ajuntaments de més de 30.000 habitants de la província de
Barcelona i creiem que és un bon programa per la gent aturada del municipi, vam sol·licitar
participar-hi al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
En data 20 de desembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ens notifica
l’aprovació d’acceptació de la subvenció atorgada de 543.443,96 € per alguns municipis de
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la comarca del Baix Llobregat (Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató,
Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà,
la Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló,
Torrelles de Llobregat, Vallirana).
Inicialment es volia portar a terme el procés selectiu dintre de l’any 2017, però no va ser
possible i això va comportar una retallada en la durada del contracte (de 12 mesos previstos
inicialment, a 9 mesos).
El procés selectiu es va fer a la OTG de Martorell durant el mes de febrer. Van fer falta dos
processos selectius per trobar candidat. El primer procés amb tres candidats va quedar
desert i en el segon (que es va fer el 23 de febrer) es va trobar finalment la candidata amb
un perfil de FP II.
Es va tramitar el corresponent conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
L’inici de contracte va ser el dia 1 de març del 2018.
Les tasques de la persona que va ocupar el lloc de treball del projecte Enfeina’t han estat:
•
•
•
•

Manteniment de procediments
Manteniment del catàleg de tràmits
Manteniment de la seu electrònica, intranet i web municipal.
Creació de formulari per a la tramitació electrònica.

La primera tutoria de seguiment del programa va ser el 27 de març. Amb una previsió d’una
per mes d’una durada de 1 hora i 30 minuts. En total s’han fet 12 hores de tutoria.
Aquest programa va suposar un cost per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat de 1.405,85
€, el que suposa únicament el 5% del total del cost.
f) Altres convocatòries
Al llarg de l’any 2018 s’han estudiat altres convocatòries de subvencions per valorar que
ens suposaria presentar-nos hi i quins beneficis aportaria al municipi d’Olesa de Montserrat.
▪

En el cas de la convocatòria regulada per l’ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol
que regula les bases de les subvencions destinades als Programes de suport al
Desenvolupament local (AODL) es va fer la sol·licitud per un import de 26.681,20 €
en data 24/09/2018. La sol·licitud va ser denegada el 23/11/2018.
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4.2.2 OCUPACIÓ: XARXA XALOC
4.2.2.1 Descripció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està integrat a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació
(XALOC). És una xarxa formada per prop de 150 entitats locals (ajuntaments, consorcis,
mancomunitats) de la província de Barcelona, els agents socials i la Diputació de Barcelona
i que a integra més de 270 municipis.
Xaloc és una metodologia de treball que integra el tractament de la demanda i de l'oferta
laboral en una única eina telemàtica que funciona a través d’Internet i assegura el
compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. La finalitat d'aquesta eina és donar
plena cobertura a les necessitats de gestió diària dels serveis locals d'ocupació (àmbit
intermediació) que presenten les entitats locals de la província de Barcelona.
La regidoria de Promoció Econòmica és un Servei Local d'Ocupació (SLO) que és un
dispositiu local on es treballa amb dos grans grups de públic objectiu: demandants
d'ocupació (persones) i oferents de llocs de treball (empreses).
Els principis d'actuació dels membres de la xarxa són:
•

Compartir metodologia de treball i treballar en xarxa per enfortir el sistema local en
l'àmbit del mercat de treball.

•

Treballar coordinadament la demanda i l'oferta de treball, tot tenint en compte les
particularitats del territori.

•

Incorporar l'enfocament de gènere, promoure la igualtat d'oportunitats i la
responsabilitat social corporativa en l'àmbit de l'ocupació local.

Els diferents tipus d'accions que es desenvolupen en els Serveis Locals d'Ocupació es
poden agrupar en tres grans tipologies:
•

Assessorament a demandants (informació, orientació,
professional, tècniques de recerca de feina, acompanyament).

•

Serveis a les empreses (informació de subvencions, tipus de contractació, definició
de llocs de treball).

•

Gestió d'ofertes de treball (obtenir la relació òptima entre el perfil de treballador que
busca l'empresa i el lloc de treball que cerca el demandant).

disseny

d'itinerari

Aquest servei compta amb una web d’ofertes de treball de la xarxa de SLO. L'objectiu
general d'aquesta pàgina web és facilitar l'accés universal:
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A les persones que busquen feina o que volen millorar la seva ocupació actual
per a que puguin cercar informació permanentment actualitzada sobre les
ofertes de treball que es gestionen en els serveis locals d'ocupació, i inscriure's
a les ofertes i fer el seguiment de l'estat de la seva auto candidatura.
A les empreses per fer difusió de les seves ofertes de treball i trobar candidats
per cobrir-les

4.2.2.2 Resultats
Aquest any 2018, atès que en un procés constant de millora de la qualitat del servei públic
municipal es considera necessari realitzar valoracions dels serveis que proporcionem des
del Servei de Promoció Econòmica d’Olesa de Montserrat ja que tot el que es pot quantificar
es pot millorar. Una recollida de dades ens demostra el número important de tasques,
objectius i metes aconseguits i assolits pel servei. Altre punt que ens dona aquesta variable
de satisfacció amb referència o molta importància és l’ítem de qualificació que és el grau
de la satisfacció dels ciutadans/es, empresaris/àries per poder tenir informació sobre la
seva opinió i percepció respecte als servei municipal que gestionem. Per aquest motiu, com
una primera actuació hi ha una fase de recollida d'informació dels serveis prestats durant
l’any.
Els objectius de la utilització d’aquest instrument han estat els següents:
•
•

Mantenir les actualitzacions de les entrevistes laborals
Analitzar la freqüència d’assistència a diferents serveis durant l’any que es donarà
una pauta de grau satisfacció general per la utilització del servei i d’altres aspectes
més específics.
• La recollida de propostes per millorar els serveis i l’oferta.
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Els resultats 2018 són els següents:

ACCIONS DEMANDANTS
Sol·licitud d’entrevista ocupacional

REALITZAT
277

Sol·licitud d’assessorament individual: orientació

227

Sol·licitud d’assessorament individual: TRF

379

Postinserció, derivació altres programes

27

TOTAL

910

SESSIONS GRUPALS
Sessió informativa instituts

REALITZAT
21

Sobre formació

2

Formació de base

2

Sessió informativa sobre formació

1

Sessió inici d’acció formativa

38

Sessió final d’acció formativa

38

Orientació

9

Tècniques de recerca de Feina

21

Mixtos

2

Monogràfics

2

Tutoria de seguiment grupal

11

TOTAL

147

ACCIONS A EMPRESES

REALITZAT

Prospecció telefònica

172

Sol·licitud primera visita

49

Gestió de formació/capacitació

4

Projectes /Programa col·laboració (Ass.)

1

Formació

2

Postinserció

6
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Pràctiques en empreses

16

Fidelització

28

Projectes/Programa col·laboració (V. Seg.)

1

Sol·licitud d’informació

15

Sessions informatives per a empreses

9

Altres accions a empreses

15

TOTAL

318

ALTRES ACCIONS

REALITZAT

Assistència a reunions de coordinació interna o externa

304

Assistència a jornades /formació

63

Altres accions: orientació acadèmica, seguiment usuaris

429

Tècnic /a suport en sessions grupals

4

TOTAL

800

TOTAL ACCIONS D’OCUPACIÓ

2.175

Ofertes feina
gestionades

Llocs de treball
ofertats

Llocs de treball
coberts

Candidats enviats

154

190

98

923

4.2.2.3 Costos
Aquest Programa rep un fons de prestació per concessió directa de la Diputació de
Barcelona que varia cada any en funció de les accions realitzades i de dades estadístiques
del municipi (població, atur).

Atorgament de la Diputació de Barcelona......................... 24.860,76 €
Aportació de l’Ajuntament ....................................................... 8.286,92 €
COST TOTAL ....................................................................... 33.147,68 €
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La plaça de prospector d’empreses és una part molt important pel nostre Servei Local
d’Ocupació, ha demostrat la seva necessitat i caldria que la seva tasca no depengués de
subvencions temporals.
Cal millorar els programes orientats a les empreses, necessitem fomentar-los, capacitarlos i qualificar-los. Donar impuls als empresaris perquè la seva voluntat de créixer sigui
un objectiu a curt termini i millorar la formació qualificada dels cicles formatius i la qualitat
dels nostres joves que en un futur donaran resposta a les necessitats laborals i millorar les
competències transversals dels usuaris/àries aturats/des per la seva incorporació laboral.

4.2.2.4 Oportunitat de millora
Millorar la qualificació professional de les persones
Posant a l’abast de la ciutadania una programació formativa de més de 10 cursos vinculats
amb sectors emergents i prioritaris que beneficiaran més de 100 alumnes. Des del punt de
vista de la formació no reglada, mantenir l’oferta de formació per invertir en competències
laborals adaptades a les necessitats de les empreses. Quant a la informació i orientació a
les empreses, sensibilitzar-les en la importància de proporcionar els seus treballadors i
treballadores formació contínua, així com formar les persones en l’ús de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) i de les xarxes socials, organitzant píndoles
formatives adreçades a les persones amb menys formació, i/o tinguin que actualitzar-la per
donar-li un valor afegit.
Facilitar l’accés al mercat de treball
Millorant l’orientació de més de 910 persones amb itineraris laborals personalitzats i la
realització de més de 10 píndoles i accions grupals de recerca activa de feina. Incrementant
en més de 221, el nombre d’empreses prospectades. Poder gestionar més places de
pràctiques
Promoure la igualtat entre dones i homes integrant la perspectiva integrant la
perspectiva de gènere
Afavorint la incorporació de les dones al mercat de treball, i amb atenció específica a
aquelles que pateixen o han patit violència de gènere. Més de 198 dones es beneficiaran
dels programes específics. Dues de les novetats per al 2019 seran la posada en marxa de
les accions prelaborals per a dones en ocupacions masculinitzades en clau de gènere.
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Fomentar la igualtat d’oportunitats
Revisant i actualitzant de manera continuada els itineraris formatius adreçats als col·lectius
amb dificultats d’inserció (discapacitats, aturats/des de llarga durada i majors de 45 anys,
nouvinguts, derivacions de Benestar Social…). Facilitant la contractació de 32 persones a
través dels projectes de Plans d’Ocupació del SOC i de la Diputació de Barcelona.
Afavorir la qualificació i la incorporació dels joves al mercat de treball
Posant a l’abast de més de 600 joves 21 accions que els permetrà assolir les competències
clau i a l’aprenentatge d’un ofici, mitjançant itineraris d’inserció. Treballant també en
col·laboració amb tots els Instituts d’Ensenyament Secundari (INS) de la ciutat (5 en total).

4.2.3 OCUPACIÓ: CLUB DE FEINA
4.2.3.1 Descripció:
El Club de la Feina és un espai de recursos per a la recerca de feina d'accés obert a les
persones inscrites a la borsa de treball.
Disposa de materials, documents i els equipaments següents, que permeten als usuaris
buscar treball de forma autònoma o també amb el suport i orientació:
•
•
•
•
•
•
•

•

Accés a les ofertes de feina a través del web de Xaloc Diputació
Adreces web de Borses de Treball i portals de recerca de feina
Ordinadors amb connexió a Internet
Taulell amb informació de cursos de formació
Taulell d'anuncis amb les ofertes de treball actualitzades
Taulell d'auto candidatures
Carpetes amb informació diversa (formacions, ofertes de treball privades i
públiques ..)
•
Telèfon, fax, impressora
Punt d’Autoservei del SOC per fer documents amb la OTG sense desplaçaments
(per exemple, la renovació de la renovació de la demanda d’atur (DARDO)

4.2.3.2 Resultats:
ACCIÓ
Club de la feina

PARTICIPANTS
394

ASSISTÈNCIES
4.857

Les assistències mensuals al Club de Feina varien cada mes, tenint puntes màximes
mensuals d’assistència de 995 persones i puntes mínimes de 316 persones.
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TOTAL ACCIONS GLOBALS

8.627

4.2.3.3 Costos
Els costos es contemplen dintre del Programa Xarxa Xaloc

4.2.3.4 Oportunitat de millora
Hem de treballar per una major eficiència dels recursos i de les possibilitats
d’assessorament, apostant per una gestió més grupal, realitzant sessions grupals amb els
usuaris, sense perdre l’assessorament individualitzat. És per això que el proposa que el
2019 sigui un any de repensada del club de la feina, amb sintonia a les directrius que
argumenten el cercles de comparació municipal de la DIBA.
Els factors competencials són la clau de la millora de l’ocupabilitat. El procés d’anàlisi
de l’ocupabilitat ha de connectar els factors d’ocupabilitat amb la pròpia realitat del/la
usuari/ària, les seves capacitats i els requeriments del mercat de treball, per una fotografia
completa i realista de quina és la posició del/la persona en relació al seu objectiu laboral,
és a dir, quins factors afavoreixen i quins dificulten la seva inserció laboral en l’ocupació
triada:
És indispensable per assolir resultats positius, promoure l’empoderament dels participants
en la millora de la seva ocupabilitat.

4.2.4 TREBALL ALS BARRIS
4.2.4.1 Descripció
El projecte inicia a data desembre de 2017 fins al desembre de 2018, les convocatòries per
el següent anys s’han de presentar abans del 30 de setembre de l’any en curs.
Els objectius d’aquest projecte son fomentar la inserció laboral i millorar la ocupabilitat de
les persones que hi participen, i donar una sèrie d’eines a aquelles persones en recerca
de feina que estan en risc d’exclusió social.
Un dels nuclis centrals d’aquest programa és impulsar la revitalització integral de l’àrea
urbana més antiga de la ciutat, amb l’objectiu de retornar el rol de centralitat urbana que
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li correspon, conjuntament amb la continuïtat de les accions de millora de la qualitat de
vida de les persones residents i de la ciutadania en general.
Els objectius específics del projecte són:
-

Millorar la qualificació professional de les persones usuàries, en alguns casos
també amb la realització de pràctiques formatives en les empreses.

-

Combatre la fractura digital per tal de potenciar l’ús de les noves tecnologies en la
recerca de feina.

-

Facilitar eines i habilitats per la recerca activa de feina.

-

Treballar l’autoestima i l’autoconfiança com a eix motivador per a la reinserció en el
mercat de treball.

-

Fomentar l’entrenament i/o de les competències transversals i de base.

El projecte està en marxa dins del Servei i del municipi des de l’any 2013 amb el programa
“TET-E”, va continuar al 2014 amb “Connecta’t a la feina”, el 2015 “Anem per feina”,
segueix amb el programa “Activa’t” i aquest últim any amb “Fem Feina”. Els resultats, la
feina i l’acollida per les persones usuàries és molt positiva per aquest motiu s’aposta per
la seva continuïtat i perquè recolza l’activitat diària del Servei de Promoció Econòmica.
Dins del programa “Fem Feina”, s’han desenvolupat tota una sèrie d’activitats i accions
encaminades a donar suport, eines i recursos per tal de millorar les possibilitats que
tenen les persones del municipi que estan en recerca activa de feina.
Poder oferir a aquestes persones un suport, nous canals de recerca de feina, poder millorar
les tècniques que utilitzen, oferir una formació que pugui augmentar les seves opcions a
l’hora de buscar i trobar feina.
També fer un acompanyament i fer que sigui un procés conjuntament entre les parts,
reforçar la seva autoestima i independència, de manera que cada cop menys necessitin
el Servei i siguin persones autònomes.

4.2.4.2 Resultats:
Dins del programa de treball als Barris, s’han realitzat un total de 385 accions amb
usuaris/es, ja sigui per primera entrevista, seguiment, formació o qualsevol altra consulta
que hagin requerit.
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Entrevistes ocupacionals, d’orientació i seguiment:
Entrevistes
ocupacionals
Total

Entrevistes
acompanyament
a la inserció

78

195

Entrevistes de

Total

seguiment
112

385

L’objectiu de l’entrevista és aconseguir un primer coneixement del perfil ocupacional de la
persona usuària: actituds, aptituds, interessos, necessitats laborals i/o formatives, i
diferents aspectes que conformen l’ocupabilitat.
Un cop establert l’itinerari o pla de treball passem a les entrevistes d’acompanyament a la
inserció on treballem diferents tècniques de recerca de feina per augmentar les nostres
possibilitats de trobar feina (millora de currículum, canals de recerca de feina, formació,
entrevista...) i finalment el seguiment per poder tenir actualitzades les dades de la
persona en recerca i per veure i hem assolit els objectius del nostre pla de treball.

4.2.4.3 Oportunitats de millora:
-

Manca de competències bàsiques per part d’un gruix important d’usuaris/es, s’ha
detectat en les entrevistes individuals la falta de coneixements pel que fa a les
tècniques de recerca de feina, com afrontar una entrevista , com donar valor al
nostre currículum, potser es podrien crear grups a partir de necessitats comunes i
treballar per tal que finalment les persones siguin més autònomes i, augmentar la
seva ocupabilitat.

-

Continuar amb la feina realitzada per part de la prospectora ja que ens ha apropat
a moltes empreses del municipi, hem augmentat en nombre d’ofertes de feina i
millorat la intermediació, fet que sempre afavoreix a les persones usuàries i també
donem una millor resposta a les necessitats de les empreses del territori.
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4.2.5 PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ DE DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
4.2.5.1 Descripció:
Programa subvencionat per la Diputació de Barcelona, de foment de l’ocupació local i de
suport a la integració social. Dues línies d’actuació:
Aportació Línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació:

419.952,69€

(concessió bianual 2017-2018)
•
•

Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: 416.352,69 €
Modalitat de suport a la formació:
3.600,00 €

4.2.5.2 Resultats:
Aquest programa té un apartat que va subvencionar la contractació de 20 persones. El
procés selectiu el va portar a terme el Departament de Recursos Humans i es van
publicar unes bases on s’explicaven els requisits dels candidats per accedir-hi.
La relació de contractes portats a termes és el següent:
DEPARTAMENT
Serveis Socials

1 Integrador/a Social

INICI
CONT.
01/07/2018

Joventut

1 Dinamitzador/a juvenil (titulació grau superior)

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Brigada

3 Paletes

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Brigada

2 Electricista

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Brigada

2 Jardiners

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Brigada

1 Suport tècnic de camp (Georeferència)

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Solidaritat, Cooperació

2 Agents Cívics

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Recursos Humans

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Participació Ciutadana

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Tresoreria

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

TIC / Comunicació

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Habitatge
Ambient

/

Medi

LLOC DE TREBALL

FINAL

DURADA

09/11/2018

4 mesos i 9
dies
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Biclioteca / Arxiu

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

Secretaria
Jurídics
Igualtat

1 Suport Administratiu

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

1 Agent Igualtat

01/07/2018

31/12/2018

6 mesos

/

Serveis

Total persones contractades: 20
A més el programa constava d’una part obligatòria de 20 hores de formació transversal per
a la millora de les capacitats dels treballadors, que va gestionar el Departament de
Promoció Econòmica.
Aquest any 2018, es van impartir dos cursos de formació específica en Tècniques de
recerca de feina.
Un primer grup format per les persones amb tasques administratives i un segon grup
també format pels treballadors de la Brigada Municipal i els Agents Cívics.
Es tracta d´un mòdul amb els següents continguts:
Objectius i Mercat de Treball
Recerca de feina per Internet
Currículum Vitae
Entrevista de feina.

4.2.5.3 Costos:
Subvenció atorgada ...................................... 419.952,69€ (2017-2018)
COST TOTAL 2018 .......................................... 196.565,24€
COST TOTAL .......................... 419.952,69 (pendent de justificar 2018)

4.2.5.4 Oportunitats de millora:
És un dels programes més ben valorats per l’aposta d’inserció que provoca. Hem de fer un
esforç més gran per tal que l’experiència laboral suposi un increment de qualitat. Per
això caldria apostar per una formació més professionalitzadora (i no només de recerques
de feina) com ara les eines del treball en equip, funcions directives o organitzatives...
Una formació més vinculada a la millora del seu currículum i a les oportunitats en relació
a les feines que puguin desenvolupar en un futur
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4.3 TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL (TET)
4.3.1. Descripció
El Programa Municipal de Transició Escola Treball (PMTET), es defineix des dels
departaments d’Educació, Joventut, Serveis Socials i Promoció Econòmica de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat. Totes les accions que desenvolupa el programa, es dirigeixen als
als/les joves d’edats compreses entre els 16 i 23 anys, tant per aquelles persones que
necessiten d’una orientació acadèmico-professional perquè han abandonat la formació
obligatòria, la finalitzen sense poder acreditar, abandonen el batxillerat, o per les que
necessiten un suport en la presa de decisió d’estudis, com per aquells joves que volen
accedir per primera vegada al mercat de treball o estan a l’atur i necessiten d’un
acompanyament a la inserció laboral ja sigui reorientant el seu itinerari professional o
retornant de nou al sistema educatiu.
Alhora el TET també ofereix assessorament als centres d’educació secundària, a les
famílies i tutors/es d’aquests joves.
Les intervencions socioeducatives i d’orientació que es porten a terme, tant a nivell
individual, com grupal (amb els centres educatius del municipi), es dissenyen des del marc
de la potenciació de l’èxit escolar, l’orientació professional i l’acompanyament a la inserció
laboral de qualitat, com un valor clau en el capital humà del jove i com a garantia d’èxit per
al seu desenvolupament integral i la construcció del seu projecte vital en l’etapa adulta.

Donada la conjuntura econòmica actual, cada cop més, la demanda d’assessorament al
TET augmenta tant pel que fa a demandes d’orientació professional i acadèmica, com
d’inserció laboral, incrementant-se alhora també la participació dels Centres Educatius de
secundària en les activitats ofertades pel programa.
Alhora el TET col·labora en la gestió de programes específics per a joves dins del marc del
Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Objectius:
-

-

Potenciació de l’èxit escolar.
Facilitar noves oportunitats formatives als joves que han abandonat de
manera prematura els estudis, no han acreditat o necessiten d’un suport per
la tria de la continuïtat del seu itinerari acadèmic en l’etapa postobligatòtira.
Afavorir la millora de l’ocupabilitat del col·lectiu jove.
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4.3.2 Resultats
REALITZAT

ACCIONS JOVES DEMANDANTS
Entrevistes TET Tutories seguiments TET

63

Atenció a famílies

25

Sol·licitud d’entrevista ocupacional

70

Sol·licitud d’assessorament individual: orientació

17

Sol·licitud d’assessorament individual: TRF

59

Total Accions individuals

227

Sessions d’orientació del TET a 4t d’ ESO

30

Suport a la Garantia Juvenil ( difusió, suport als joves, derivació)
TOTAL ACCIONS AMB JOVES

159
416

ASSISTENTS

JOVES ATESOS
Entrevistes TET Tutories seguiments TET

52

Atenció a famílies

18

Sol·licitud d’entrevista ocupacional

63

Sol·licitud d’assessorament individual: orientació

13

Sol·licitud d’assessorament individual: TRF

40

Suport a la Garantia juvenil (difusió, atenció joves, derivació, coord)

159

TOTAL Persones ateses en entrevistes individuals

345

Sessions grupals d’orientació del TET a 4t d’ ESO
TOTAL JOVES ATESOS I FAMÍLIES

285
630

NOMBRE DE
REUNIONS
3

REUNIONS
Grup Transició Escola Treball (TET)
Reunions, coordinacions, altres tasques promoció econòmica-ocupació
( tribunal processos de sel.lecció, seguiment alumnes cursos ocupació, cerca
de pràctiques)
Coordinacions Educadors Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP)

20

11
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Coordinacions DAM (Delegat Atenció al Menor – Justícia Juvenil Generalitat)

4

Reunions Comissió Adolescència

3

Reunions PFI instal·lació i manteniment

4

Projecte TEU

3

Coordinació amb altres professionals o serveis (Consell Comarcal, EAP,
ensenyament, escola d’adults, SOC, centres educatius, ràdio municipal,
grups de treball municipals).
TOTAL REUNIONS

16

64

4.3.3 Costos:
Els costos estan contemplats al Programa Xarxa Xaloc

4.3.4 Oportunitats de millora:
-

Millorar el sistema de xerrades d’orientació als centres educatius, buscant un format
de més col·laboració dels centres, tenint sempre de referència el TET com a motor
d’orientació però cedint més protagonisme als centres i així descarregant el TET de
tantes xerrades.

-

Realitzar cursos específics dirigits a joves que no estan en cap circuït educatiu.

-

Implementar sessions grupals pel què fa a tècniques de recerca de feina, reduint
així l’atenció individualitzada per tal d’alliberar hores al TET per a poder realitzar
altres tasques de gestió, o de disseny de projectes.

-

Donar continuïtat a les tasques de prospecció del departament de promoció
econòmica, posant especial èmfasi en la cerca d’ofertes de feina dirigides a joves.
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4.4 COMERÇ LOCAL
4.4.1 Descripció
L’any 2018 ha estat un any important per donar per consolidat el treball continu de promoció
del petit comerç a Olesa de Montserrat.
La maduresa assolida per l’Associació de Botiguers i Comerciants com a ens representant
del petit comerç ha suposat un salt qualitatiu important que ha repercutit en les accions del
departament.
Podem dir ja que s’ha consolidat com a interlocutora tant amb el sector com entre el sector
i l’Ajuntament.
S’ha signat el conveni anual dotat amb 12.500€ i que engloba les activitats més destacades
de l’associació a partir de l’objectiu primordial: que és el foment del comerç local del
municipi.
Per altra banda aquest conveni anual ha incorporat la necessitat de dotar de major
professionalització a la mateixa i que la pròpia associació consolidi la figura de la
“dinamitzadora”, que realitza també funcions gerencials.
El conveni ve a consolidar la relació entre l’Associació i l’Ajuntament, iniciada al 2016 i es
pretén seguir en el propers anys.
És per això que la passa positiva dins aquest any ha estat l’atorgament de 4.700€ d’ajut a
la contractació d’aquesta figura clau en el treball de l’associació. Aquest ajut que ha atorgat
l’Ajuntament ha sigut possible per la presentació d’un recurs del catàleg de serveis de la
diputació de Barcelona i que ens va concedir aquesta quantitat, amb la condició de tenir
vigent un conveni de suport (com ja fa dos anys que es ve signant de forma conjunta)
Per tant són multitud les accions conjuntes que s’han realitzat com ara, l’organització de
les diferents fires, com la de primavera, la de Santa Oliva, la desfilada de tardor i les accions
del programa de Nadal, destacant la Gran desfilada de Santa Claus celebrada el 22 de
desembre i que ha suposat una aposta per retenir als consumidors a Olesa i per tant
augmentar la facturació dels propis comerços o altres accions com el “correpintxos”, amb
molta satisfacció per part dels usuaris.
Aquest any 2018 s’ha encetat una dinàmica de col·laboració entre dues associacions claus
per la promoció econòmica d’Olesa de Montserrat: l’associació de botiguers i comerciants
i la nova associació de paradistes del mercat. Ambdues associacions amb interessos
compartits i amb un futur ple d’oportunitats de treball conjunt en benefici del comerç de
proximitat i dels serveis de qualitat que ambdós ofereixen
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D´altra banda el comerç local ha estat objecte d’una aposta estratègica iniciada a finals de
2018 i que tindrà continuació durant aquest 2019 sobre la consecució d’un gran pacte d
ecomerç que treballi sobre els reptes de futur del petit comerç.
Per aquesta aposta que hauria de culminar amb un gran pacte entre administració
municipal i comerciants es va obtenir el suport econòmic de la Diputació de Barcelona
Durant aquest any 2018 s’han intensificat els contactes amb PIMEC. S’han assistit de forma
conjunta a un seguit de trobades per tal de coordinar millor les iniciatives privades i les
públiques
S’han intensificat les accions de formació i podem dir que s’estan consolidant, adquirint ja
la maduresa necessària per tal que resultin agenda obligada en el calendari formatiu del
departament.
S’ha repetit el curs “Fes brillar el teu comerç al Nadal”, amb molta acceptació i una
magnífica coordinació amb l’associació de Botiguer i Comerciants d’ Olesa.
Dins els treballs de prospecció a PIMES, s’han seguit visitant petites empreses,
majoritàriament del sector comerç per detectar necessitats i propostes de millores.
Al mateix temps dins la convocatòria d’ajust de nova activitats econòmica que s’ha donat
suport a les noves iniciatives empresarials, moltes d’aquestes són petits comerços oberts
els darrers mesos al municipi i que ha suposat atorgar ajuts per valor de gairebé 15.000€.
En aquest sentit la convocatòria va afinar-se més i ha implicat atorgar els ajuts a noves
activitats econòmiques (majoritàriament comerços) però amb un clar valor afegir i de
producte diferenciat
En aquest treball conjunt s’han detectat noves necessitats de futur, la principal de les quals
ha significat la incorporació al pressupost de 2019 d’una partida nova de 15.000€ per
obrir una nova línia de subvencions a la consolidació de comerços ja establerts. Línia
que es sumarà a la de creació de noves activitats econòmiques.
En matèria de comerç també s’ha iniciat un treball transversal amb l aresta d’àrees
municipals, atès que la dinamització comercial afecta i interessa a altre sectors i activats
com ara festes, cultura, serveis tècnics...
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4.4.2 GESTIÓ DE LES FESTES LOCALS
4.4.2.1 Descripció:
El Departament de Treball , Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya sol·licita
a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, la proposta de les dues festes locals del nostre
municipi per a l’any 2019, que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies
festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017 de 25 de maig publicada al DOGC núm.
7381, de 31 de maig de 2017.
La regidoria de Promoció Econòmica ha remès a totes les Associacions i entitats Municipals
una carta instant-los a proposar de forma participada els dos dies de cara al proper any
2019.
Les entitats han enviat les seves propostes presencialment o per e-mail amb el segell de
l’entitat i la signatura dels màxims representants, amb la identificació de la persona que
signa (nom, DNI i càrrec dins l’entitat).

4.4.2.2 Resultats:
Les entitats del municipi han comunicat les seves propostes, escollint de forma unànime
que, els dos dies de Festes locals 2019, siguin:
- el 10 de juny, dia de Santa Oliva
- i el dia 25 de juny, l’endemà de Sant Joan
Es comunica aquest acte al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la
Generalitat de Catalunya, com a festes locals del nostre municipi per a l’any 2019 el dia
10 i 25 de juny.
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4.4.3 DIES FESTIUS ADDICIONALS D’OBERTURA DEL
COMERÇ
4.4.3.1 Descripció:
El Departament d’Empresa i Coneixement de Catalunya ha aprovat l’ORDRE
EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.
L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), determina que
el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden
romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament ha de
designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de
comunicar d'acord amb el que estableixi l'ordre del departament competent en matèria
de comerç.
En relació amb els dos festius addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel
que fa als anys 2018 i 2019, l'article 5 d'aquesta Ordre estableix el termini màxim del
qual disposaran els consistoris per presentar la comunicació preceptiva a la Direcció
General de Comerç.
L’article 5, als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, els ajuntaments, amb
l'acord previ de l'òrgan competent, han de comunicar, mitjançant la plataforma EACAT
(http://www.idp.eacat.net), davant la Direcció General de Comerç, els dos dies festius
addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal.
Les comunicacions preceptives s'han de presentar abans de l'1 de novembre de 2017
per a l'any 2018 i de l'1 de novembre de 2018 per a l'any 2019.
Per determinar les dates d'aquests dos dies addicionals els ajuntaments han de tenir en
compte el que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014. Que determina el següent:
“Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6
de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre
i els dies 25 i 26 de desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s'escau
en diumenge.”
El departament de Promoció Econòmica, ha realitzat consulta a l’Associació de
comerciants d’Olesa de Montserrat com a únic interlocutor vàlid organitzat, per tal de fer
partícip al major número d’interessats sobre el tema.
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Hem rebut instància de la preferència d’un supermercat concret, que remet la proposta a
títol particular (sense formar part de cap associació).
Aquests interessats han remès la seva proposta al respecte.

4.4.3.2 Resultats:
Davant la resposta rebuda podem concloure que la voluntat majoritària ( expressada en
aquest cas per l’Associació de Botiguers i Comerciants) és que els dos dies festius
addicionals d’obertura comercial per a l’any 2019, siguin:
- el 30 de juny de 2019
- el 29 de desembre de 2019
Es comunica la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya els dies d’obertura addicionals autoritzada en festius
per a l’any 2019, els dies 30 de juny i 29 de desembre de 2019.

4.4.4 Oportunitats de millora:
Com a propostes de millora de cara a 2019, destacaríem la consolidació de la relació amb
l’associació, la major participació d’aquesta en activitats diverses del municipi, la
culminació d’un pacte de comerç que avaluï els reptes de futur i la consolidació
d’activitats conjuntes entre mercat municipal i comerços de proximitat.

Promoció Econòmica. Memòria 2018

58

4.5 SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES –
PROSPECCIÓ
4.5.1 Descripció
•

El Servei de Promoció Econòmica compta amb un tècnic en Creació d’Empreses
contractat a temps parcial i suport administratiu que tenen com a objectiu fonamental
l’augment de la competitivitat del municipi a través de l’assessorament de persones
emprenedores del municipi.

•

El públic objectiu de les línies d’actuació de l’Àrea d’Empresa són els emprenedors
(persones que tenint una idea empresarial volen portar a terme un projecte de viabilitat
i necessiten un suport continuat) i les empreses del municipi (accés a subvencions,
directoris d’empreses subministradores, assessoraments puntuals sobre contractació,
formació, etc.).

•

El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament treballa amb aquest àmbit des de
1997 i ha estat homologat com a Entitat Acreditada del Servei de Creació d’empreses
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1998 fins l’any
2016 formant part de la Xarxa Fem Xarxa, Fem Empresa. Això ha comportat la
possibilitat de poder oferir l’assessorament global de qualsevol projecte empresarial i
la facilitació de l’accés a finançament tou.

•

Aquest any 2016, com a conseqüència de no complir un dels requisits necessaris per
a esser Entitat Acreditada, no es demana la homologació, tot i seguir col·laborant amb
la xarxa “Fem Xarxa , Fem Empresa” .
Sota la cobertura d’aquesta Xarxa seguim actuant.

4.5.2 Resultats
Els resultats quantitatius d’aquest Servei l’any 2018 han estat:
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ESTADISTIQUES AUTOEMPRESA (GENER- DESEMBRE 2018)
EMPRENEDORS PROJECTES
NOUS
ACABATS
4
0
2
0
6
1
2
2
1
0
2
0
0
2
0
0
5
1
3
2
0
1
1
0
26
9

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEM
OCTUBR
NOV
DESEM
TOTAL

PROJECTES ACABATS

VISITES SEGUIMENT
5
6
18
19
8
8
7
0
13
12
2
1
99

UBICACIÓ ACTIVITAT

HOMES

55

( %)

OLESA DE MONTSERRAT……… 7

DONES

45

( %)

ESPARREGUERA………………… 2

Durant l’any 2018 es dóna continuïtat a les visites de prospecció, centrades principalment
a la zona dels polígons industrials. S’amplia i actualitza la base de dades i es realitzen
accions posteriors per optimitzar la relació amb les empreses.

4.5.3 Contacte amb les empreses
S’estableix contacte amb la pràctica totalitat de les empreses instal·lades en aquesta zona
amb 172 accions de prospecció telefònica, realitzant aquest any un total de 82 visites
(60 a polígons i 22 al centre).
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RESUM EMPRESES CONTACTADES VIA PROSPECCIÓ
TOTAL
D'EMPRESES

VISITADES
2017

VISITADES
2018

TOTAL
VISITADES

CAN SINGLA

39

12

13

CAN VINYALS

25

7

11

CÀTEX MOLÍ

37

10

18

VILAPOU

28

12

10

CTRA. ESPARREGUERA 5

2

2

ARCH

5

2

4

CTRA. PUDA

4

3

1

LA FLORA

5

0

1

FC. MACIÀ

2

1

0

KAO

1

0

0

49

60

25
18
28
22
4
6
4
1
1
0
0
109

44

22

93

82

POLÍGON

PENDENT

2
153

CENTRE

Díptic via correu o
No
Contacta
in situ 2018
interessa
ràn
2

4

3

1

1

4

1

4

1

1

5
1

3

Contacte
pendent
resultat
3

1

1

1

1
1
1
10

16

9

5

No es

TOTAL
poden
CONTACTADES contactar

37
24
35
28
6
6
4
5
2
1
1

1

149

6

2
1
1

1

175

S’amplien les dades que recollim de les empreses incloent mida de l’empresa i la
classificació del CNAE per secció i divisió. Aquestes dades ens permeten agilitzar la
recerca d’empreses per categories.

4.5.4 Informació recollida
Altre informació recollida per a futures col·laboracions són:
· Comentaris que ens transmeten.....................................................24
· Empreses amb interessos formatius...............................................39
· Empreses interessades en acollir alumnes en pràctiques...............24
· Oferiments.........................................................................................1
ACCIONS REALITZADES AMB LES DADES RECOLLIDES

1.TRANSMISSIÓ DE LLISTATS D’EMPRESES
A demanda, relacionada amb objectius diversos, s’ha transmès directori d’empreses tant
a nivell intern del servei, a altres departaments de l’Ajuntament i a particulars.
2.CONTACTES POSTERIORS AMB LES EMPRESES VISITADES
· Recollida d’ofertes de treball i seguiment. Es donen d’alta 165 ofertes de treball, 20
directament vinculades a la visita de prospecció.
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· S’ha donat resposta a 16 sol·licituds d’informació, posteriors a les visites, en relació a la
formació Tripartita, cursos Molí Empresa, servei Anfina, servei Reempresa, consultes
bossa treball, subvenció nova empresa, consultes de contacte amb altres empreses.
· Informació sobre accions formatives:
Formació Tripartita de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis amb inscripcions posteriors.
Localització i contacte amb empreses per a 3 propostes formatives realitzades a Cal
Rapissa: “Gestió de Cooperatives”, “Ajuts a la contractació”, “Jornada
Internacionalització”
· Contacte per alumnes en pràctiques formatives, usuaris del servei d’ocupació del
departament, resultant 2 insercions.
· Accions informatives en funció de l’interès recollit durant les visites: FP Dual, jornades a
altres municipis, formacions, fibra òptica...
· Difusió i col·laboració en la organització de la trobada de Networking realitzada a Olesa
de Montserrat.
3. COL·LABORACIÓ EN L’ELABORACIÓ DE LA PÀGINA WEB “OLESA INDUSTRIAL” DE
L’AJUNTAMENT
Informació a les empreses de la creació de directori, recollida de dades a incloure,
verificació, treball conjunt amb l’empresa creadora de la pàgina i coordinació.
Aquest portal web pretén tres objectius principals:
- Servir de directori d’empreses de totes aquelles activitats situades al sòl industrial
- Recollir els espais (naus o solars) buits existents als polígons d’olesa de Montserrat
- Donar tota la informació necessària per atraure nova activitat econòmica al municipi
Per altra banda aquest portal pretén servir de major nexe d’unió entre l’administració
municipal i el món empresarial

4.5.5 Serveis donats a empreses externes
Recollides 6 consultes d’empreses interessades en la implantació al municipi. S’ha informat
d’espai disponible i s’ha recollit interès sobre la llicència d’activitat per a transmetre al
departament corresponent.

4.5.6 Subvenció noves empreses
Amb l´objectiu d’incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones que han
creat una empresa per desenvolupar una activitat empresarial o professional a Olesa de
Montserrat, aquest any 2018 es va obrir una convocatòria de subvencions a les persones
d´Olesa de Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi.
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El pressupost que ha disposat la regidoria d’Empresa i Ocupació per aquest ajuts, ha estat
de 15.000 €.
Aquest import ha estat concedit a 12 empreses, amb el següent resultat (un cop avaluada
la documentació presentada) i segons la puntuació aconseguida:

ACTIVITAT
GIMNÀS

IMPORT
ATORGAT
979,02 €

CENTRE DE IOGA

1.212,12 €

HERBORISTERIA

901,32 €

CENTRE DE MASSATGES

1.212.12 €

ESCOLA DE DANSA

1.414,14 €

EMPRESA D´ESDEVENIMENTS

901,32 €

DEPILACIÓ

979,02 €

PASTISSERIA
COOPERATIVA VENDA PRODUCTES PROXIMITAT
CREPERIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA
ALIMENTACIÓ

1.289,82 €
870,24 €
1.926,96 €
2.000 €
979,02 €

Aquest any 2018, s’ha comptat amb l’agent de suport de comerç, indústria i emprenedors
amb una jornada al 50% per prejubilació, i també amb una tècnica que ha permès fer
aquesta feina de prospecció econòmica tenint un contacte directe amb les empreses.

4.5.7 Oportunitats de millora
•

•
•

Treballar dins el projecte Fem xarxa Fem Empresa del Baix Llobregat Nord per
disposar d’una major especialització en l’assessorament de les empreses per tal de
donar un Servei més qualificat a les mateixes
Crear un punt de trobada per a tots els emprenedors del municipi (virtual i fisic)
Revisar les ordenances fiscal d’activitats per tal de fer més atractiu l aimplantació
de nous negocis.
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4.6 SERVEI DE MERCATS
4.6.1 Descripció
Hem seguit treballant amb l’empresa “La Transversal de Projectes, s.l.u”, que tenia
contracte amb l’ajuntament fins el 3 d’abril del 2018 per realitzar l’assessorament i gestió
del Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat. En aquest sentit es va publicar un nou concurs
en el que es va adjudicar a la empresa “La Transversal de Projectes, s.l.u” incorporant-se
de nou doncs el 4 de setembre amb un contracte de 7 mesos (fins final d’abril de 2019)
prorrogable 7 mesos més.

4.6.2 Resultats
Concessions i gestió de titularitats
S’han regularitzat totes les titularitats de les cambres de fred, associant un espai

o

mínim de cambra amb parada.
o

S’ha redactat el nou concurs per la licitació de parades a nous operadors.

o

S’han gestionat altes baixes i traspassos de concessions

o

S’han atorgat llicencies d’us temporal

o

S’ha cedit parada a una floristeria afectada per les obres de la Riera

o

S’ha retirat la concessió per incompliments greus del reglament al titular d’una parada
de peix

Gestió econòmica administrativa
o

S’han liquidat amb l’associació, els darrers deutes que l’associació tenia amb els
proveïdors. El saldo deutor ha quedat a zero.

o

S’ha gestionat i tramitat mensualment els prepadrons fiscals amb l’Organisme de
gestió tributaria de la diputació

o

S’ha fet un seguiment trimestral dels deutors

o

S’ha tramitat 1 subvencions amb la diputació de Barcelona sobre dinamització
comercial per import de 5.000€

Promoció Econòmica. Memòria 2018

64

Reglament, ordenances fiscals i normativa
o

S’ha promogut un debat de canvi d’horaris i control d’accessos al mercat

o

S’ha fixat posició sobre l’aplicació de l’article 1 de la llei 18/2017 d’1 d’agost
“establiment comercial amb zona de degustació”

Suport a l’Associació de Concessionari del Mercat
o

S’ha impulsat i gestionat durant tot el 2018 l’aparcament centralitzat des del moment
que va desaparèixer aquest servei de la taxa municipal.

o

S’han debatut i aprovat els estatuts de la “Nova associació de Concessionaris del
Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat”.

o

S’ha celebrat l’acta de constitució de la nova associació i s’ha inscrit aquesta al
Registre d’entitats a la Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat.

Reparació i conservació de l’equipament
o

S’han sanejat i recuperat 3 parades tancades deixant-les llestes i apunt per a nous
concessionaris.

o

S’han fet 29 avisos i seguiment de reparacions i manteniments corrents.

o

S’ha fet un contracte anual de manteniment preventiu de les cambres frigorífiques i
s’ha fer una posada apunt d’aquets equips

o

S’han realitzat treballs de millora i condicionament a la paret del mercat que dona a
la sortida de passeig del progrés i també millores als banys del mercat

Circulars, comunicacions i dinamització
o

22 circulars de temes diversos als concessionaris

o

S’ha organitzat la participació als Tastets de Carnaval

o

S’ha col·laborat amb el Centre de Normalització Lingüística

o

S’ha fet la campanya de Nadal (Els sentits al mercat; color, olor, sabor)

o

S’ha mantingut i incrementat la comunicació permanent a les xarxes socials,
assolint un número de visitants/usuaris de 2396 al Facebook i 531 a l’Instagram.
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o

S’ha prestat el servei d’aparcament i readaptat el sistema al nou sistema tarifari

o

S’ha gestionat el període de vacances dels concessionaris tal com preveu el
reglament.

o

S’ha consensuat el calendari d’obertura 2018, tant de festius autoritzats com
d’horaris especials.

o

S’ha treballat conjuntament amb l’Associació de comerciants

o

S’ha redactat i impulsat el projecte “Mercat Experience” (compra, cuina i sopa al
mercat. S’ha fet la inversió en la cuina per iniciar el projecte el 2019

4.6.3 Oportunitats de millora
o

Renovació dels espais de cambres frigorífiques i accés a les mateixes

o

Solució per a la sortida de fums doncs la tendència és a oferir productes cuinats o
precuinats així com degustació

o

Acompanyar a l’associació per fer-la avançar amb criteris tècnics i democràtics
sòlids per tal que sigui un projecte sostenible en el temps

o

Regular el sistema d’accessos i controls d’alarma i vigilància passiva

o

Major coordinació amb la policia local per fer complir el reglament i les ordenances
municipals

o

Signatura de conveni amb cofinançament per la dinamització i impuls comercial del
mercat

o

Bonificar, revisar, estudiar les taxes relacionades amb llicencia d’activitats i d’obres
amb l’objectiu d’incentivar i captar inversió al mercat

o

Que es flexibilitzin les limitacions del mix comercial actuals del reglament

o

Conveni amb l’associació per la explotació i comercialització d’espais comuns.
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4.7 MERCAT NO SEDENTARI
4.7.1 Descripció
El Mercat no sedentari dels divendres, és un mercat situat a les proximitats del mercat
municipal per tal d’aprofitar les sinergies que ambdós generen. Actualment disposa de
62 llicències i el Servei de Promoció Econòmica en fa el seguiment i la seva gestió
tècnica i administrativa.

4.7.2 Resultats
La gestió del Mercat Ambulant implica:
•

La realització del pre-padró dos cops cada any amb les dades actualitzades dels 62
paradistes. Això ha comportat uns ingressos per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
de 45.803,52.

•

Regularització de les autoritzacions i tramitació d’altes: durant 2018, s’ha produït
1 transmissió de parada.

•

Control de l’activitat del mercat ambulant amb inspeccions tots els divendres de
realització del mercat a primera i darrera hora.

•

Gestió d’incidències (neteja dels espais un cop finalitzada l’activitat, venda per part
de paradistes no autoritzats, venda de productes no autoritzats, revisió dels espais
ocupats, incidents entre paradistes al arribar o marxar, ...).

El Decret 162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària, ha implicat un canvi normatiu,
que portarà a reajustar els espais de l’actual Mercat dels divendres, fent necessària una
ampliació. Per tant s’ha començat l’estudi d’alternatives de creixement i sent una
oportunitat per donar entrada a nous paradistes i productes.
S’han establerts dues reunions periòdiques amb l’associació de paradistes per a coordinar
prioritats i accions importants al Mercat

4.7.3 Oportunitats de millora
•
•
•

Aconseguir infraestructures fixes per als paradistes.
Diversificar productes
Millorar el control del mercatPromoció Econòmica. Memòria 2018
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4.8 TURISME
4.8.1 Descripció
Durant aquest any 2018, s’ha tornat a treballar a l’àrea de Turisme i especialment a partir
del mes d´octubre ja que hem comptat amb un tècnic de suport mitjançant el projecte del
SOC de Garantia juvenil, tècnic de turisme, amb contracte fins l’abril del 2019.
Les activitats que s’ha realitzat han estat:
❖ Traduccions del portal web al francès i l’alemany
❖ Promoció de les rutes turístiques urbanes, concretament pel nucli antic del
municipi, amb aquesta intenció es van fer tríptics descriptius i explicatius d´aquestes
rutes anomenades “Passejant pel Nucli Antic”, i durant l´any s´han dut a terme
passejades guiades pel guia expert de l´Ajuntament.
❖ Contractació al mes de març de 2018 d´una empresa d´audiovisuals per a
l´elaboració d´un vídeo turístic sobre el Misteris d´Olesa de Montserrat, en la
línia de promoure el turisme al municipi, promocionant les tradicions que el
defineixen.
❖ Participació en la revista “Turisme Catalunya’’ de l’empresa Magazine
Publicaciones Media, a les oficines de l´edició de març-abril 2018, es va publicar un
reportatge sobre Olea de Montserrat amb els següents continguts: què visitar al
municipi?, rutes turístiques i de senderisme per les muntanyes de l´entorn, elements
d’interès com el Molí d´oli, porxo i plaça de les Fonts, safareig de la plaça, entre
d´altres. Aquesta revista es distribueix a les oficines de turisme de tota Catalunya.
❖ Trobada d´Instagramers a La Passió al mes d´abril. Els participants van assistir a
la representació de “La Passió”, i van visitar les instal·lacions del teatre on van poder
fer fotografies abans de començar la representació. Entre el 1r i 2on acte també van
poder accedir als vestidors, zona de maquillatge, passadissos i sota escenari per
fotografiar tot el que volguessin. Al tercer acte, alguns dels participants van tenir
l´oportunitat de participar en un apart de l´obra.
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La jornada va ser molt interessant i va agradar molt entre ens participants
instagramers que van participar.
❖ Adhesió a la plataforma femturisme.cat participant en una campanya anual per
promocionar festes, fires i altres esdeveniments relacionats amb el turisme i la
cultura d´Olesa de Montserrat i fer difusió de les activitats d’Olesa relaciones amb
el turisme, la cultura i el patrimoni del municipi.
S´han fet publicacions aquest any 2018, la primera més genèrica basada en les
rutes urbanes, religioses i de natura del municipi, i també en els principals punts
d´interès turístic d´Olesa de Montserrat. La segona publicació estava dedicada a la
Festa de Subolesa i es va publicar al mes de novembre.
La informació també es feia pública a les diferents xarxes socials de la revista com
facebook, twitter, linkedin i gloogle+.
❖ Col.laboració en la Festa Subolesa 2018, participant en l´organització de diferents
activitats com exposicions, contractació d´actuacions musicals i difusió al diari
08640.
❖ Aquest any hem aconseguit per primer cop a Olesa de Montserrat 3 acreditacions
com a Punts d’ Informació Turístics: Mercat Municipal, Biblioteca Santa Oliva
i la Vermuteria atorgats pel Consorci del Baix Llobregat. Aquests tres punts donen
servei a la ciutadania del municipi i al turista proporcionant informació turística
adequada, contrastada i fiable.
L´acte de lliurament va tenir lloc el 13 de juliol a la Cripta de la Colònia Güell de
Santa Coloma de Cervelló.
Per aconseguir aquestes acreditacions, es va assistir al cicle formatiu d´acreditació
que consistia en 4 sessions d´un total de 14 hores amb els següents continguts:
-

Març: Desplegament del programa

-

Abril: Atenció al client

-

Maig: Coneixement del territori del Baix Llobregat i els seus atractius turístics

-

Juny: Coneixement d´experiències i serveis turístics i Trobada empresarial del
Baix Llobregat.
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❖ Millorar el posicionament a Google amb un seguit d'indrets d’interès turístic a
Google Street View amb l'objectiu de millorar-ne la visibilitat i possibilitar que totes
les persones que facin una recerca d'indrets d'Olesa tinguin més informació així
com imatges i tours virtuals.
❖ Éxit per l’aposta al turisme experiencial a la sortida organitzada pel Departament
de Medi Ambient i Turisme ‘’És temps d’olives, és temps d’oli’’ ja que van assistir
50 persones de diferents municipis i van poder interactuar al procés.
• La coordinació amb l’organització de la sortida És temps d’olives, és temps
d’oli en família organitzada pel Departament de Medi Ambient.
• Participació i interacció del Departament de Turisme amb els assistents.
❖ Valorar diferents iniciatives per a potenciar el turisme familiar, experiencial i de
naturalesa a través a les zones menys massificades d’Olesa de Montserrat.
❖ Creació de diferents mapes amb rutes com el Camí de Sant Jaume des d’Olesa
de Montserrat fins el Monestir i senders pel entorn natural que puguin formar part
de fulletons i tríptics pels turistes.
❖ Divulgació del nostre patrimoni a agencies de viatges perquè tinguin en compte els
nostres atractius turístics i ens puguin incloure a les seves rutes religioses com per
exemple la Passió.
❖ Començar a fer un reportatge al programa ‘’Menjar bé a Catalunya’’ per
promocionar l’oli d’Olesa amb un cuiner amb Estrella Michelin així com els diferents
atractius turístics/naturals. Aquest reportatge s’editarà al febrer de l’any 2019.
❖ Gestionar la proposta del projecte Centre de Trail i Tecnificació de Catalunya
dels punts d’informació turístic

❖ Establir les plaques atorgades i coordinació

aprovades pel Consorci de turisme del Baix Llobregat respectivament al lloc que
pertoca

així

com

difondre

els

punts

d’informació

a

la

web

turismeolesademontserrat.cat.
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❖ Procés de formalitzar l’actualització i consolidació del canal propi de Youtube de
l’Ajuntament a través de diferents vídeos promocionals dels atractius culturals i
naturals.
❖ Actualització de l’agenda i enviament del butlletí setmanalment.
❖ Preparació, gestió i elaboració d’un desplegable dels punts d’informació turístic
en català, castellà i anglès per promocionar el municipi.
❖ Pàgina web de turisme d’Olesa de Montserrat. Agenda, butlletí, millores i
generació de contingut:
o

Noves fotografies i textos.

o

Creació d’una nova pestanya a la portada per posar punts d’informació
turístics.

o

Actualització de l’agenda i enviament del butlletí setmanalment.

o

Creació d’un enllaç per accedir a Instagram fàcilment.

o

Redacció de nou contingut web.

o

Contestació de missatges/preguntes de la pàgina web que han entrat a
través del formulari de contacte.

❖ Foment del hastag #TurismeOlesadeMontserrat per etiquetar i identificar les
fotografies i publicacions turístiques d’Olesa a les xarxes socials.
❖ Pàgina web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Creació i actualització
de la informació, contingut i recursos turístics d’Olesa.

o

▪

Actualitzada la descripció del municipi.

▪

Actualitzades les fotografies del municipi.

Gestió, suport i seguiment del Pla d’Acció Turístic del Baix Llobregat
Nord subvencionat pel Consorci i realitzat per l’empresa Cat Emocions.
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▪

Actualització del llistat d’empreses, atractius, entitats i altres
informacions relacionades amb el turisme que Cat Emocions ens va
facilitar.

o

Publicacions promocionals.
▪

Enviades i publicades a la guia d’oci i al butlletí mensual.

o Assistència als cursos de formació del Consorci.
▪ Creació i comercialització de productes turístics (4 h.)
❖ Base de dades d’activitats d’oci i serveis complementaris.

4.8. 2 Conclusions del Pla de Turisme del Baix Llobregat
Nord
Aquest any vam rebre l’ anàlisi turístic dels 7 municipis del Baix Llobregat Nord encarregat
pel Consorci de turisme del Baix Llobregat a l’ empresa Cat Emocions del qual se’n derivin
un seguit d’accions algunes únicament locals i altres d’àmbit més supramunicipal, de les
quals podem destacar:
-

Mirador de Montserrat al Coll de les Espases

-

Via Blava del Llobregat

-

Cal Puigjaner: alberg excursionista i punt de serveis

-

Gestions ampliació del Parc Natural de Montserrat

-

Potenciació d’oli (molí d’oli, marca Oli de Montserrat)

I tot un seguit d’accions que farien potenciar turísticament la vila d’Olesa de
Montserrat.

4.8.3 Mancances
La principal mancança d´Olesa de Montserrat és la inexistència d’oferta d’allotjament. Els
visitants que venen el municipi han d’anar a dormir a hotels d’a prop com al Bruc o a
Martorell, per tant, l’oferta del municipi es limita bàsicament a l’excursionisme (turista que
no pernocta, sortida d’un dia).
A més a més, cal conscienciar a la població que el municipi té un potencial atractiu per als
visitants, per després poder transmetre que s´ha d´anar tots a una, els habitants, entitats,
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empreses, comerços i els agents turístics i així poder crear cohesió social i autoestima per
la Vila d´Olesa, posant en valor la cultura, la natura i el patrimoni.

4.8.4 Oportunitats de millora
És IMPRESCINDIBLE fer una bona comunicació (màrqueting) per CAPTAR
TURISTES.
No tenim suficient feedback sobre els esdeveniments que més agraden o tenen menys
participació ciutadana.
Per tal un cop fet aquest treball, podem treure molt profit amb les següents oportunitats:
o

Montserrat congestionada de turistes, expansió fora del Monestir.

o

Creixement exponencial del turisme.

o

Remodelació de Cal Puigjaner.

o

Senyalització de les vies verdes i l’aposta per les ruta de senders

o

Creació del camí del riu Llobregat: la via blava

o

‘’ Projecte 7 miradors de Montserrat’’ del Consorci del Baix Llobregat

o

Altres projectes impulsats pel Consorci del Baix Llobregat com Eurovelo, Els sabors
de l’Horta, etc.

En definitiva, podem dir què és necessari seguir treballant i apostant en aquest área com
a motor econòmic d’Olesa de Montserrat
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4.9 COMUNICACIÓ
4.9.1 Descripció
Durant l’any 2018, s’han fet comunicacions per ràdio i per web, per a explicar i comunicar
les diferents activitats i accions que s’han anat desenvolupant des de Promoció Econòmica
i Turisme.
Concretament 51 entrevistes a Ràdio Olesa on s’ha parlat de temes com: mercat
municipal, senders, prospecció empresarial, paquets turístics del municipi, subolesa, entre
d’altres.
Durant tot 2019 s’ha programat una sèrie de visites a la ràdio (programa quinzenal de
Promoció Econòmica) per poder difondre tots els actes, esdeveniments així com
explicacions oportunes ja que considerem que és vital que la gent pugui conèixer la nostra
feina i la seva repercussió.

4.9.2 Resultats
És per això, que us volem mostrar les 35 notes de premsa editades a la web municipal
tenim:

DATA
TÍTOL
15/01/2018 L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha rebut més de mig milió d’euros
durant el 2017 majoritàriament per posar en marxa plans d’ocupació
29/01/2018 L’Ajuntament d’Olesa posa en marxa un nou protocol d’abordatge
integral de la violència masclista
5/2/2018
L’Ajuntament d’Olesa posa en marxa un servei d’assessorament laboral
a persones amb risc d’exclusió social
8/2/2018
El departament de Promoció Econòmica, al projecte de xarxa tècnica
de serveis d’empresa impulsat pel Consell Comarcal
12/02/2018 Jornada sobre finançament alternatiu d’empreses, aquest dijous a Cal
Rapissa
18/02/2018 L’Ajuntament d’Olesa posa en marxa un servei d’assessorament laboral
a persones amb diversitat funcional
5/3/5018
Olesa va cloure el mes de febrer amb 1.384 persones aturades
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11/3/2018

Solidaritat, comerç i visita del riu Llobregat, tres de les activitats
d’aquest cap de setmana a Olesa de Montserrat
20/3/2018
L’Ajuntament dóna eines per tal que les famílies i l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO escullin camí acadèmic volen seguir
31/03/2018 Olesa torna a bolcar-se de ple amb la celebració de la Setmana Santa
2/4/2018
Olesa incorpora tres activitats al Supermes que organitza el Consorci
de Turisme del Baix Llobregat
18/04/2018 Cloenda de la 4a edició del programa supramunicipal Fem Xarxa, Fem
Empresa
23/4/2018
Multitudinària celebració de la diada de Sant Jordi a Olesa de
Montserrat
9/5/2018
L’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un Pla estratègic en l’àmbit del
desenvolupament econòmic, d ‘ocupació i de formació
24/5/2018
L’Ajuntament d’Olesa i l’Associació de Botiguers signen un nou conveni
per a impulsar el comerç local
30/52018
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat fa pública la diagnosi del Pla
d’Economia, Ocupació i Formació
31/5/2018
Gran expectació durant la presentació del diagnosi del Pla estratègic de
desenvolupament econòmic, d’ocupació i formació
7/6/2018
Olesa celebra les festes de Santa Oliva amb quadre dies plens
d’activitat
21/6/2018
Nova associació de paradistes del Mercat Municipal d’Olesa de
Montserrat
13/7/2018

8/8/2018
31/8/2018
6/9/2018
20/10/2018
09/11/2018
10/11/2018
15/11/2018
21/11/2018
4/12/2018
10/12/2018
23/12/2018

El Mercat municipal, la Biblioteca Santa Oliva i La Vermuteria reben les
acreditacions de Punts d’Informació Turística del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat
El servei de Promoció Econòmica ofereix un seguit de cursos formatius
durant el tercer trimestre de 2018.
Nous horaris del mercat municipal
L’Ajuntament d’Olesa obre una nova línia d’ajuts als emprenedors
Olesa participa una edició més en el projecte Fem Xarxa, Fem
Empresa del Baix Llobregat Nord.
Noves incorporacions a la plantilla
La sortida ‘’És temps d’olives,és temps d’oli’’ acosta la tradició oleícola
del municipi a una cinquantena de visitants
Olesa celebra aquest cap de setmana els actes centrals de la Festa de
SubOlesa
Acord entre l’Ajuntament d’Olesa i empreses del municipi per a les
pràciques d’un curs per joves en atur
Olesa acull un networking sobre Transformació Digital i Indústria 4.0 en
la cloenda de la 5a edició del ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’.
L’Ajuntament d’Olesa inicia el procés selectiu per al Programa de
Treball i Formació 2018.
L’Escorxador Xics i una multitudinària desfilada per rebre el Pare Noel
donen el tret de sortida al Nadal a Olesa.
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A més a més, es pot veure un increment exponencial del número de vegades que el
personal de Cal rapissa s’ha traslladat a la ràdio per fer-ne difusió així com l’augment de
notícies sobre el treball que es fa des del Servei de Promoció Econòmica.

4.9.3 Oportunitats de millora
Seguiment del programa quinzenal amb la ràdio i reforçar (encara més) la comunicació de
totes les accions del departament.

4.10 GESTIÓ DE SUBVENCIONS
Un dels punts forts del Departament de Promoció Econòmica és la gestió de subvencions.
Subvencions que repercuteixen directament ens els ciutadans d’Olesa de Montserrat i
indirectament als diferents departaments de l’Ajuntament, donant suport amb la
contractació de nou personal durant un període de 6 o 12 mesos.
Aquest any 2018 ens han atorgat globalment en concepte de subvencions: 583.281,28€.
S’han presentat projectes a dos administracions públiques: Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i la Diputació de Barcelona (DIBA). Els projectes (entre parèntesi a quina
administració s’han presentat) d’aquest any 2018 han estat:

Fons de prestació Xaloc (DIBA) per un import de – 24.860,76€
Suport integral a la formació (DIBA) -419.952,70€ (2017-2018)
Aquest import no és només del 2018 si no que també de l’any 2017.L’any 2017 l’import
que s’hauria d’haver gastat era 209.976,35€ que és la mitat de l’import total però es va
utilitzar part de la quantitat destinada al 2018 fins arribar al 223.387,45€. De manera
que a l’any 2018 vam treballar amb la resta que va ser 196.565,54€.
Formació per emprenedors i empreses (DIBA) conjuntament amb el Baix Llobregat Nord
i expedient que gestiona el Servei de Promoció Econòmica de Martorell
Formació per a persones i empreses (DIBA) – 4.335€
Mercat ambulant dels divendres (DIBA) -2.000€
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Anem a comprar al comerç. – 3.500€
Foment de Mercats Municipals (DIBA) – 5.000€
Projecte Joves en pràctiques de garantia Juvenil (SOC) - 44.000,00€
Treball i Formació (SOC) – 209.007,60€
El projecte Treball als Barris és coordina des de Promoció Econòmica : 45.701,50€
Suport a la tasca dinamitzadora comerç :4.700€
Pla de difusió i màrqueting del turisme de natura: 11.000€
Programa Ateneus cooperatiu del Consell Comarcal: 21.000€

4.11 GESTIÓ D’ESPAIS
4.11.1 Descripció
Des del Departament de Promoció Econòmica, es fa una bona tasca de gestió d’espais de
Cal Rapissa.
•

Estem parlant concretament de la Sala d’Actes, la Sala de formació 1 (primera
planta), la sala de formació 2 (4a planta), sala cuina així com dels despatxos que
veure més endavant.
• Els horaris de les activitats són molt diversos: matí, tarda, tarda-nit i caps de setmana.
Per tant i al no tenir conserge, cal gestionar els accessos a l’edifici fora de l’horari del
personal que hi treballa i formar a les persones responsables de l’activitat. Destacar
que hi ha un baix nombre d’incidències.
• Qui utilitza els espais de Cal Rapissa?: Per una banda el Departament de Promoció
Econòmica (desenvolupant els diferents programes); Altres departaments, que són
de l’ajuntament (Recursos Humans, Salut, Joventut, Ensenyament, Sanitat i
Consum, Igualtat i Serveis Socials), Externs a l’Ajuntament (entitats i diferents
associacions sense ànim de lucre, empreses privades, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat) i partits polítics.
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4.11.2 Resultats
•

Aquest any 2018 hem gestionat 2.673 hores d’ocupació, 627 hores més que l’any
anterior. Es reparteixen de la següent manera:

-

Ocupació Externa:
Ocupació Promoció Econòmica:
Ocupació Altres departaments:
Partits Polítics:

978 hores
1376,5 hores
315,5 hores
3 hores

A nivell de percentatges, la distribució de l’ocupació seria:

OCUPACIÓ CAL RAPISSA 2018
0%

EXTERN

37%
51%

ALTRES DEPARTAMENTS
PROMOCIÓ

12%

PARTITS

A continuació, podrem veure la distribució total d’hores ocupades tant a les aules com als
despatxos.
A les aules han sigut 1458 hores distribuïdes de la següent manera:
- Extern 457 hores
- Altres departaments 315’5 hores
- Promoció 682’5 hores
- Partits polítics 3 hores
I als despatxos han sigut 1215 hores dividides en:
-

Extern 521 hores
Promoció 694 hores

Promoció Econòmica. Memòria 2018

78

Aquestes hores dels despatxos podem veure que han sigut ocupades per:
-

Fundació Àuria 175h.

-

Mercat 280h.

-

Conveni pràctiques UOC 90h

-

Reunions coordinació regidor 540h

-

Programa Ubica’t 130h

OCUPACIÓ DESPATX 2018

11%

ÀURIA

14%

MERCAT
UOC

23%
45%

COORDINACIÓ REGIDOR
UBICA'T

7%

Com a conclusió, podem afirmar que aquest any ens trobem amb un 76.5% d’ocupació
d’aules i despatxos a Cal Rapissa. Per altre banda, les hores d’ocupació han augmentat
un 5,7% respecte al any passat.

4.11.3 Oportunitat de millora
Dades que ens fan reflexionar per plantejar-se l’obertura d’altres espais que puguin assumir
part d’aquesta ocupació ja que la transcendència que es veu a l’edifici Cal Rapissa és
bastant alta i alhora preocupant si no és pot donar aquest servei.
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5. ATENCIÓ CIUTADANA I TRÀMITS
5.1 Instàncies, trucades, visites:
Registres d’entrada:

361

Registres de sortida:

500

Trucades telefòniques:

No es comptabilitzen

Visites:

559 (Aproximadament)

Els registres d’entrada han augmentat en 53 registres respecte a l’any anterior i els de
sortida en 89.

5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Al Departament de Promoció Econòmica s’han generat un total de 122 expedients durant
l’any 2018

6.ATENCIÓ
INTERNA
TRÀMITS

MUNICIPAL

I

6.1 Sol·licituds i requeriments
La majoria de sol·licituds internes municipals són per reserva de les aules de Cal
Rapissa, tant de la sala d’actes, com de les aules i despatxos. Està detallat en el punt
4.11 Gestió d’espais.
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7. PRESSUPOST
La relació de despeses i ingressos de Promoció Econòmica a l’any 2018 és el següent:

DESPESES:
308.756,31€
396.513,91€
462.983,95€
1.168.254,10€

CCapítol I (estructura departament)
CCapítol II i IV
PProgrames contractació personal SOC i DIBA
TTOTAL

INGRESSOS:
Concepte

Import
97.953,74 €
45.803,52 €
253.007,60 €
330.273,61€

Mercat Municipal
Mercat no sedentari
Subvencions Generalitat
Subvencions Diputació
TOTAL:

727.038.47€

8. PROPOSTES DE MILLORA
-

Replanteig del club de la feina i aposta per sessions col·lectives que aportin un valor
afegit a l’assessorament en matèria d’ocupació

-

Reorganització i consolidació de l’estructura tècnica del departament

-

Consolidar les relacions amb les empreses i servir de nexe d’unió entre els seves
necessitats i la dels usuaris en recerca de feina o de millora de feina

-

Treballar de forma més transversal en matèria de dinamització comercial i ajuntar
els interessos del petit comerç i del mercat municipal

-

Acabar elaborant una proposta conjunta de formació per a l’any 2019 amb una
aposta decidida a accions de major professionalització com ara l’estudi de les
certificacions de professionalitat

-

Definir definitivament l’aposta pels nínxols de turisme que calen promocionar.
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9. ANNEXOS
En aquest apartat podrem veure tot un seguit de notícies que s’han publicat a la web oficial
de l’Ajuntament així com l’esforç fet per agrupar totes les hores i poder gestionar els
espais així com un seguit de dades rellevants que poden complementar les tasques
recollides anteriorment.

9. 1 Notícies web
A continuació trobem un recull de notícies publicades durant tot l’any a la pàgina web oficial
de l’Ajuntament. Sense cap dubte, és un clar exemple de la difusió que s’ha volgut
transmetre des del departament de Promoció Econòmica.
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9.2 Recollida de dades espais ocupats
MESOS
DIA

GENER
HORES
2
4
9
10
11
11
12
16
16
18
18
22
23
23
24
24
25
25
25
29
30
30

TOTAL
EXTERNA 35.45
ALTRES DEP.
PROMOCIÓ
PARTITS POL.

DIA

3
1
3
6
3
8
1,5
8
3
13
2
13
4
15
1,5
15
1,5
20
3,25
22
3
27
6
28
6 TOTAL
3
6 EXTERNA
3
6
4
3
3
7
3
78,75

FEBRER
HORES

MARÇ
HORES

DIA
3
3
2,5
3
4
3
4
3
3
3
3
2,5
37

1
1
6
8
13
13
15
20
21

3
3
3
3
3
2
3
3
2

22
22
23
27
29
TOTAL

3
1,5
7
3
3
42,5

EXTERNA
ALTRES
PROMOCIÓ

31,5
9
2

37

ABRIL
HORES

DIA
3
4
4
5
5
6
7
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
16
17
17
17
17
18
18
19
19
20
21
23
24
24
25
25
26
26
27
30

6
34
3

TOTAL HORES
EXTERN
457
ALTRES
315,5
PROMO
682,5
PARTITS P
3
TOTAL HORES OCUPACIÓ: 1458

TOTAL
EXTERNA
ALTRES
PROMO

DIA

3
1
4
2
2
2
4
3
3
3
4
4
2
7
4
8
4
8
3
9
2
9
2
10
4
10
2
11
4
14
3
15
4
15
3
16
4
16
4
17
6
17
4
18
1
18
3
18
4
22
2
23
4
23
3
24
4
29
4
29
4
30
4
30
3
31
4
31
2
31
4 TOTAL
3
4
4 EXTERNA
132 ALTRES
PROMO
31
22
79

MAIG
HORES

JUNY
HORES

DIA

3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
2
3
2
5
5
5
3
2
5
5
3
5
3
5
3
2
5
3
4
2
4
2
4
2
4
125
TOTAL
43
39 EXTERNA
43 ALTRES
PROMO

JULIOL
HORES

DIA

1
4
5
5
6
6

4
4
5
4
4
2

7
7
8
8
12
12
13
13

4
2,5
5
4
4
2
6,5
3,5

14
14
14
15
15
15
18
18
18
19
20
20
21
21
21
22
22
22
27

5
2,5
2
5
5
4
5
4
2
4
4
1,5 TOTAL
4
2,5 EXTERNA
3
5 ALTRES
3 PROMO
3
1,5

28

2,5
123

2
2
3
4
5
5
5
6
9
10
11
12
12
13
16
17
18
18
19
19
20
23
24
24
25
25
26

DIA

AGOST
HORES

DIA

6
4
4
4
6
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
1
4
4
4
5
113

7
8
9
10
11
12
12
13
13
14
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
24
24
25
25
26
26
26
26

24
10
79

SETEMBRE
HORES
8,5
8,5
8,5
4
4
4
4
4
3,5
5
4
4
4
4
4
4
3,5
4
4
2
2
5
5
4
4
4
4
4
4
3

27
27
27
28

16
37,5
69,5

EXTERNA
ALTRES
PROMO

1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
22
22
23
23
23
23
24
25
25
25
25
25
25
26
26
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31

DIA

TOTAL

4
4
1,5
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
2
4
4
6
4
4
1,5
1,5
4
4
4
2
2
6
4
4
4
4
4
2
2
2
4
1,5
4
4
2
2
3
4
2
4
4
2
2
2
5
2
4
1,5
4
4
2
2
4
5
4
4
2
2
1,5
5
5
4
0,5
1,5
6
4
4
2
1
1
4
244 total

promo
altres
ext

145 promo
43 altres
56 extern

4
4
2
4
144,5

TOTAL

OCTUBRE
HORES

DIA

41.30
12
91

NOVEMBRE
HORES
DIA
1
2
1
2
1
2
2
5
5
4
5
4
5
1,5
6
4
6
2
6
2
7
4
7
4
8
5
8
4
8
2
8
2
8
2
9
5
9
4
9
2
10
12
11
6
12
4
12
4
12
1,5
13
4
13
2
13
2
13
2
13
2,5
14
4 total
14
4
15
4 promo
15
2,5 altres
15
2 extern
15
2
15
2
15
2
16
5
16
5
17
5
17
12
18
6
19
5
19
4
19
1,5
20
4
20
2
20
2
21
5
21
4
22
5
22
4
22
2
22
2
22
2
23
5
23
5
23
2,5
24
4
24
2,5
25
7
26
4
26
4
26
1,5
27
4
27
3
27
2
27
2
28
5
28
1
29
2
29
2
29
2
30
5
30
4
268
102
74
92
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1
2
3
3
4
4
7
10
11
11
13
13
13
14
14
15
16
18
18
18
19
20
20
21
22
23
27
27
28
29

DESEMBRE
HORES
12
5
2
1,5
2
2
5
1,5
2
2
12
2
2
7
5
12
5
12
2
2
7
2
2
5
12
5
2
2
5
12
150
38
63
49

9.3 Memòria Fundació Àuria

MEMÒRIA 2018
COL·LABORACIÓ del
SERVEI D’INSERCIÓ
ESPECIALITZAT D’ÀURIA
FUNDACIÓ
i
l’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT
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Introducció
El Gener del 2018, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i el Servei d’Inserció
Especialitzat (SIE) d’Àuria Fundació, van signar el primer conveni de
col·laboració.
Mitjançant el mateix s’explicava com l’Ajuntament cedia a la Fundació, l’ús d’un
espai a Cal Rapissa per tal que les tècniques orientadores laborals poguessin
atendre a persones en especial risc de vulnerabilitat, prioritzant sempre les
persones amb discapacitat, del municipi.
D’aquesta manera, les dues tècniques del SIE que treballen a la zona del Baix
Llobregat Nord, es combinen per donar atenció tots els divendres pel matí.
És de vital importància posar en el primer lloc l’excel·lent coordinació entre
Promoció Econòmica, Serveis Socials i el SIE d’Àuria. Sense aquesta coordinació
efectiva i positiva hagués estat impossible realitzar el bon treball que s’ha fet;
sumant entre totes les parts per tal de fer del municipi un espai on es generen
oportunitats laborals i un bon acompanyament en el difícil camí que és la
recerca de feina.
Sumar i treballar plegats ha estat fàcil, com també intens i enriquidor.

A continuació volem exposar en un breu resum el que ha estat l’activitat del Servei
d’Inserció Especialitzat en aquest 2018 que acabem.
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Resultats
Aquest 2018 hem atès 70 persones d’Olesa de Montserrat, el que representa un
41’7% del total de persones ateses a tot el territori del Baix Llobregat Nord on
oferim el nostre servei d’orientació i atenció.
D’aquestes 70 persones :
• 58 persones estan en disposició d’un certificat de discapacitat ( 40 persones
amb una discapacitat física i/o sensorial, i 18 amb discapacitat intel·lectual
o amb problemes de la salut mental)
• 4 persones estan realitzant el tràmit del certificat de discapacitat
• 8 són de la resta de col·lectiu vulnerable (dones víctimes de violència de
gènere, immigrants, ...)
Amb totes aquestes persones s’ha realitzat alguna acció com : entrevista inicial,
definició de perfil laboral, orientació, recerca de feina, formació transversal,
ofimàtica bàsica,...
De les 70 persones ateses, actualment:
• 22 estan treballant (31’43%)
• 36 estan en recerca
• 5 derivacions (4 joves al programa Singulars de la mateixa entitat, i 1 per
canvi de domicili)
• 7 persones han estat baixa, majorment derivats pel propi procés de la
malaltia.
Al llarg de tot l’any s’han assolit 36 contractes que han ocupat a 28 persones.

Això situa l’índex d’inserció en un 40%
Per altra banda, voldríem explicar algunes accions que també s’han realitzat
aquest any:
• Formació tècnica destinada exclusivament per a 10 persones en disposició
de certificat de discapacitat: “Reposador/a i Preparador/a de comandes de
grans i mitjanes superfícies”. De les 10 persones seleccionades, 4 eren de
la població d’Olesa de Montserrat. La formació constava de la part teòric
pràctica, carnet de manipulador d’aliments, carnet de carretoner, visites
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a empreses i pràctiques no laborals en empreses del territori. Una de les
empreses visitades va ser la deixalleria d’Olesa de Montserrat, que va
ajudar molt als alumnes a veure com es transformava a la pràctica tot el
mòdul de recuperació de residus treballat a l’aula.

•

•

Entrevista a Radio Olesa. Un cop signat el conveni, vam ser convidats per
la radio del municipi a una entrevista on es va poder explicar la nostra tasca
i la vinculació i el treball coordinat amb la resta d’entitats del municipi.
Des de la Diputació de Barcelona se’ns va convidar a participar en un estudi
per valorar les necessitats, recursos dels que disposen les persones amb
discapacitat de la població. Una de les tècniques va tenir entrevista directe
amb la coordinadora de l’estudi. A més es van crear grups de discussió de
Promoció Econòmica. Memòria 2018

108

•

persones amb discapacitat de la població on van participar diverses
persones de les que atenem.
Curs formació “Tècniques de magatzem” a través del programa Incorpora
de la Fundació Obra Social La Caixa. Aquest curs es va iniciar al mes
d’octubre i encara està per finalitzar. Hi han participat dos alumnes d’Olesa
de Montserrat derivats pel servei de Promoció Econòmica.

Però la tasca del SIE, sempre ho expliquem, es mou en dues direccions igual
d’importants. Per una banda, el treball amb les persones, però per l’altra tot
el treball de prospecció presentant el Projecte a les empreses i sensibilitzant,
buscant nexes de col·laboració que afavoreixin un desenvolupament social
sostenible i adaptat a les característiques i necessitats de cada model
d’empresa.
En aquest sentit, aquest any s’han visitat 17 empreses del municipi, quatre d’elles
noves d’aquest any.
Aquest any per exemple, una empresa ha començat a col·laborar en les pràctiques
i una altra en subcontractació.
De moment cap empresa d’Olesa de Montserrat ha fet una contractació directa.
Una activitat que voldríem ressaltar d’aquest any és la xerrada que vam oferir a
petició de Promoció Econòmica a les empreses de la població. Van assistir 5
empreses, 4
d’elles del propi municipi.
L’objectiu de la xerrada era informar de les possibilitats de contractació per cobrir
Llei de discapacitat i les diferents bonificacions que existeixen en la
contractació de col·lectius vulnerables.
Vam voler sensibilitzar en aquesta realitat social a les empreses per poder generar
oportunitats per a les persones del poble i establir lligams de col·laboració
actius i d’èxit amb els projectes empresarials. Volem ser útils al sector
empresarial per tal que puguin establir objectius de responsabilitat social de
manera real.
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Conclusió
Tal i com diuen des del Departament de Treball, Afers Socials i Família, i des del
SOC:
“El treball és la millor política social”
Certament, les persones vivim molt al voltant del treball, perquè el treball
significa molt més que una remuneració econòmica, significa participar,
responsabilitat, produir, créixer, moure’s dins la comunitat,...i en definitiva
formar part de forma activa de la societat tal i com la tenim gestionada.
Per aquest motiu, la nostra tasca també ha d’anar més enllà. No es tracta d’inserir
persones per tal de sumar índex d’inserció, que també. Sinó d’apoderar les
persones, acompanyar-les en el seu projecte de vida, orientar-les, créixer
plegats. Tots tenim capacitats enormes, només cal identificar-les i lluitar
plegats per tal que la oportunitats de treball i el treball de qualitat, siguin cada
vegada una realitat més forta i veraç.
El nostre objectiu per el 2019 es seguir realitzant aquesta tasca al municipi,
sempre des del respecte i la confiança en les persones.
I sobretot, aconseguir un major compromís del sector empresarial d’Olesa. Som
conscients que sembrar un territori és complicat i els resultats no sempre són
tan immediats com voldríem, però certament, la participació de les empreses
d’Olesa té un índex força més baix en comparació amb d’altres poblacions de
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la zona. Per aquest motiu, en el 2019 volem posar més èmfasis en la prospecció
d’aquest municipi, sempre amb la col·laboració de la regidoria de treball del
propi municipi.

Memòria realitzada per l’equip del SIE Baix Llobregat :
Laura Medina, Lorena Grados i Elisenda Mora.
Desembre 2018
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