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PROJECTES

GENERALITAT
a)PROJECTE INSERIM
Pacte Territorial del Mercat de Treball

OBJECTIU
Objectiu General: La consolidació d’un equip de treball per a la valoració
professional de persones amb disminució, el disseny d’itineraris d’inserció,
l’acompanyament en el procés de recerca d’ocupació i seguiment de la
selecció, contractació i adaptació al lloc de treball, en el que participaran de
manera coordinada les 4 comarques de l’Eix Diagonal: Alt Penedès, Anoia,
Bages i Garraf.
Objectius Específics:


Jornada amb els alcaldes i empresaris de les quatre comarques amb el
conseller de Treball de la Generalitat, senyor Antoni Fernàndez Teixidó,
per a sensibilitzar i implicar en el projecte INSERIM l’administració
juntament amb el sector empresarial, alhora que es garanteix el
recolzament en la contractació de les persones amb disminució.



Creació d’equips de treball en les quatre comarques de l’Eix Diagonal.



Formació tècnica dels equips de treball, a càrrec de la Federació ECOM.



Informar, orientar i acompanyar els processos d’inserció laboral a un
mínim de 200 persones amb disminució a les comarques de l’Eix
Diagonal .



Estimular l’oferta d’ocupació per a persones amb disminució mitjançant
la intervenció en el teixit empresarial, orientant i assessorant en
l’obligatorietat en l’acompliment de la LISMI.



Facilitar l’accés de les persones amb disminució a ofertes de treball
adients als seus respectius perfils de capacitats i orientació professional,
conjuntament amb el SIL’s de cada comarca participant en el projecte.



Concretar la contractació d’un mínim de 50 treballadors i treballadores
amb disminució, durant l’any 2004 , per a cada una de les comarques
implicades en el projecte.

b)SERVEI PRODOMICILI
Nous Filons d’Ocupació

OBJECTIU
El Servei PRODOMICILI és un servei de mediació per a la promoció dels
serveis domiciliaris d’atenció a les persones: nens, gent gran, persones amb
disminucions, amb malalties o amb dependències transitòries.S’actua en el
camp de la intermediació destinada a la emergència i estructuració del sector
de serveis domiciliaris d’atenció a les persones, amb l'objectiu de promoure
l’ocupació en el sector d’atenció domiciliària i també millorar la qualitat de vida
d’aquells que utilitzin aquests serveis domiciliaris.
Per aconseguir aquests objectius s'han dissenyat les actuacions:
A.- Disseny i Difusió del material per a la posada en marxa dels xecs-serveis i
la coordinació entre els diferents ajuntaments col·laboradors en el projecte.
Amb l'objectiu de promoure el servei Prodomicli entre la població de la comarca
de l’Alt Penedès, establint convenis d’adhesió i col·laboració amb les empreses
existents. Emissió de falques informatives a les ràdios locals dels municpis que
disposen d’aquest servei municipal.
B.-

Distribució i emissió dels Xecs-Serveis a les persones usuàries.

En el Servei Prodomicili col·laboren, juntament amb la Fundació Pro Penedès,
els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Santa
Margarida i els Monjos, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès, amb la
recents incorporació dels ajuntaments de Mediona i Subirats.
Aquests ajuntaments seran els Punts d'Informació Municipals que atendran en
un primer inici a les persones usuàries del servei. Són als punts d'informació on
es facilitarà el llistat d'empreses adherides, els serveis que s'ofereixen i
l'autorització per recollir els xecs/servei, a qualsevol de les sucursals
col·laboradores de Caixa Penedès.
C.- Organització d’una Jornada de Sensibilització del Servei Prodomicili, amb
l’objectiu d’obrir un espai per a la reflexió i anàlisi de les experiències concretes
entorn al xec-servei i com aquests s’hauran de vertebrar a la comarca.

EMPRESES COL·LABORADORES
Empreses donades d’alta
any 2002

Noves empreses
Any 2003

Baixa
d’empreses

ARES
ADTE
Fundació Amàlia Soler
Qüidam
Vilasad
Servigran
ISPA
Marta Borja
Neteges Masnet
Servitium
A Casa
ADAVIS

ALTES DE PERSONES DEMANDANTS DE SERVEIS

GENT GRAN

65

% D’ALTES PER
SERVEIS
46’76%

INFÀNCIA

26

18’71%

LLAR

48

34’53 %

139

100 %

TOTAL

TOTAL

XECS UTILITZATS AL 2003
Nº
Xecs
Serveis

%
previst

Nº xecs servei usats
a 30/9/03

Vilafranca

750

46,58%

728

97,07%

Els Monjos

360

22,36%

0

0,00%

St. Sadurní

250

15,53%

146

58,40%

Gelida

150

9,32%

140

93,33%

Torrelles

50

3,11%

0

0,00%

Castellet

50

3,11%

0

0,00%

TOTAL

1610

100 %

1014

62,98%

Percentatge

DIPUTACIÓ
a)OBSERVATORI RELACIONS LABORALS
Pacte Territorial Mercat de Treball de Vilafranca

OBJECTIU

1.- Recollida dels convenis laborals de les empreses de la comarca que en
tenen de propi.
2.- Identificar els indicadors, les bones pràctiques i les accions innovadores als
convenis laborals; una tasca en la participa activament la Mancomunitat
Penedès - Garraf.
3.- Incrementar el coneixement sobre les bones pràctiques per a afavorir
l’aprenentatge compartit de les empreses.
4.- Generar un espai per al debat, l’anàlisi i la reflexió dels diferents temes de
caràcter empresarial, i en especial, en relació als convenis dels sectors i/o
empreses comarcals, sobre les diferents dimensions de la Responsabilitat
Social a les Empreses.

b)COORDINACIÓ XARXA INTRANET DEL SERVEI
PRODOMICILI
Pacte Territorial Mercat de Treball de Vilafranca

OBJECTIU
Dissenyar, com a primera fase, una Xarxa Intranet de gestió, informació i
coordinació dels territoris participants en el projecte. La intranet pretén portar
a terme un millor control de tot el consum dels xecs - serveis en relació a
l’usuari, des de la tramitació d’altes, distribució dels talonaris de xecs, fins a
l’elaboració de dades estadístiques que permetin el bon seguiment del servei
Prodomicili.

c)PROJECTE EUROPEU: EQUAL- ELIONOR
OBJECTIU
Seguiment i acompanyament de les persones inactives a través dels serveis
d’inserció i orientació laboral, amb capacitat de donar suport i recursos a les
persones inactives, posant al seu servei les metodologies d’actuació capaces
d’identificar i localitzar les persones amb risc d’exclusió del mercat laboral.

En aquest projecte participen els ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Torrelles de Foix i
Castellet i la Gornal.
La Fundació Pro Penedès porta a terme la gestió, coordinació i avaluació del
projecte, i la resta dels ajuntament seran els promotors de la seva
implementació.
Línies d’actuació:


Acompanyament i seguiment de les persones inactives a través dels
serveis d’orientació locals.



Disseny de mòduls de formació i orientació personalitzats i/o col·lectius.



Promoure l’activació i dinamització de les persones en situació de
desocupació, a través d’un treball coordinat, integrat i de suport amb les
empreses.



La implicació de l’actual xarxa d’empreses d’inserció .



La creació i gestió d’una borsa de treball per a recollir les necessitats de
les persones desocupades i la disponibilitat de serveis de proximitat,
com a nous serveis complementaris que s’ofereixen.



Ravaloritzar el Job Club en aquells municipis on funciona el servei, amb
la creació d’una eina facilitadora de l’intercanvi d’informació entre els
diferents espais locals d’orientació i inserció.



Creació d’una pàgina de Web en la qual s’informa dels itineraris per a la
recerca de feina.

PLA ESTRATÈGIC
II PLA ESTRATÈGIC DE L’ALT PENEDÈS


Seguiment de les estratègies d’actuació proposades en les conclusions
del II Pla Estratègic de la comarca de l’Alt Penedès.



Presentació, per part de la Fundació Pro Penedès, del disseny i de les
noves metodologies en el recull d’informació, en diferents fòrums sobre
Plans Estratègics arreu de l’estat espanyol.

FIRES I FESTES
FIRAVI 2003
Col·laboració en l’organització del 14è certamen de FIRAVI, després d’una
edició no celebrada de la fira, hem reprès una nova etapa, conjuntament amb
UVIPE i l’ADEG. Hem apostat per una nova fira en la que les noves tecnologies
han estat les protagonistes, conjuntament amb les empreses de serveis, sense
oblidar-nos dels expositors de maquinària agrícola i vinícola , que configuren el
marc emblemàtic que sempre ha estat FIRAVI per al nostre territori. Cal
destacar el bon acolliment de les Jornades Tècniques, organitzades amb
l’assessorament d’INCAVI que, any rera any, donen gran rellevància al sector
pel seu alt contingut , que sempre s’ha destacat per mostrar les noves
tendències del mercat.

FESTES DE LA PRIMAVERA DEL PENEDÈS 2003


Coordinació i gestió de les Festes de la Primavera 2003, entre les
diferents entitats col·laboradores i patrocinadores.



Difusió de les Festes en els diferents mitjans de comunicació locals i
nacionals.
Coordinació de L’HORA DEL VI, un espai reservat al tast de vi amb DO
Penedès, amb l’oferta promocional que ofereixen els establiments
dedicats a la restauració.





Organització de
les sessions d’INICIACIÓ AL TAST de vins,
organitzades pels ajuntaments de varis municipis, amb el suport de la
DO Penedès.

EXPOSICIONS
Col·laboració amb la galeria d’art Palma XII en l’organització d’un Taller de
Cultura TEKURA per a les persones amb disminució. Del resultat dels treball
en aquest taller es va realitzar una exposició dels dibuixos de les persones que
van participar. L’exposició es va organitzar a la Capella de Sant Joan al mes
de juliol.

