MEMÒRIA DE LES
ACTIVITATS
EXERCICI 2004

GENERALITAT / DIPUTACIÓ
a)PROJECTE INSERIM
Pacte Territorial del Mercat de Treball de l’Alt Penedès

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:


Planificació d’actuacions en els següents àmbits:

-

Difusió dels Serveis a la població a qui van destinats
Difusió dels Serveis en el teixit empresarial
Acollida i valoració de nous demandants
Realització de perfils professionals i itineraris personalitzats d’inserció
Estimulació de l’oferta d’ocupació dirigida al col·lectiu
Selecció de candidatures a ofertes
Seguiment i, si s’escau, acompanyament en els processos de selecció i
en els d’incorporació als llocs de treball
Seguiment i suport a la permanència
Avaluació del projecte i continuïtat



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



Signatura de convenis amb les empreses de la comarca de l’Alt
Penedès.



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 100 treballadors i treballadores
amb disminució, durant l’any 2004 , per a cada una de les comarques
implicades en el projecte.
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GENERALITAT

a) OBSERVATORI RELACIONS LABORALS
Pacte Territorial del Mercat de Treball

OBJECTIU
Objectiu General: La principal innovació d’aquest projecte és la de fomentar la
Responsabilitat Social de les Empreses a partir d’un marc de desenvolupament
estratègic local, on les empreses i l’administració local tenen una àmplia
història de col·laboració en diferents àmbits. El plantejament que es fa està
emmarcat dins l’estratègia que aposta per la competitivitat de les empreses
que alhora depèn de la qualitat de l’entorn immediat on operen. El programa
experimental resulta innovador en la mesura que la RSE es desenvolupa a
partir de la col·laboració de les autoritats locals amb les empreses, una vegada
creat un marc propi de confiança i una altra de la cooperació en interès mutu.
Objectius Específics:
1.- Analitzar les empreses a través dels seus convenis laborals
2.- Crear i desenvolupar espais per a la reflexió compartida entre les empreses
en vistes a l’establiment d’una reflexió comuna sobre les diferents dimensions
de la Responsabilitat Social a les empreses.
3.- Incrementar el coneixement sobre les bones pràctiques de Responsabilitat
Social de les Empreses per afavorir l’aprenentatge compartit de les empreses.

b) SERVEI PRODOMICILI
Nous Jaciments 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.
La Difusió del servei és essencial en aquest període d'implementació de l'acció,
una difusió que la contemplem a través del disseny de material imprès amb
l'objectiu d'oferir una detallada informació als seus potencials usuaris, alhora
que es pretén pugui arribar a més municipis de la comarca de l'Alt Penedès.

Material dissenyat per a la difusió:
1- Els Fulletons informatius en els que s'explica els objectius del projecte
Prodomicili, els serveis que ofereixen i els punts d'informació a on adreçarse.
2.- El Catàleg de Serveis dins el qual figuren les empreses d'atenció
domiciliària que han signat conveni de col·laboració amb la Fundació Pro
Penedès i, en conseqüència, poden oferir el descompte de 3 € .
3.- Els Talonaris per a l'expedició dels Xecs-Serveis.
4.- Disseny i posada en marxa de l’Extranet
5.- Material d'oficina: folis i sobres.
6.- Anuncis a la premsa local.
7.- Distintius per a publicitar el projecte: Plaques i Exposito

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, Mediona ,
Subirats, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Martí Sarroca.
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 els
xecs/servei.
Des de la Fundació Pro Penedès, com a central de Serveis, s’agilitza la gestió
del Servei Prodomicili davant la Generalitat de Catalunya.

EMPRESES COL·LABORADORES
Empreses donades d’alta
Servei Prodomicili
ARES
ADTE
Fundació Amàlia Soler
Qüidam
Vilasad
Servigran
Marta Borja
Neteges Masnet
Servitium

ALTES DE PERSONES DEMANDANTS DE SERVEIS 2004

GENT GRAN

127

% D’ALTES PER
SERVEIS
69,78%

INFÀNCIA

15

8,24%

LLAR

40

21,98%

TOTAL

182

100 %

TOTAL

XECS UTILITZATS AL 2004
Núm. Xecs Serveis
sol·licitats

Núm. Xecs Servei
utilitzats

Vilafranca

4000

4149

Sant Sadurní d’Anoia

2000

1560

Gelida *

350

393

0

22

150

165

0

0

Mediona *

125

130

Subirats

300

376

Sant Llorenç d’Hortons

50

0

Sant Martí Sarroca

360

176

TOTAL

7335

6971

Castellet i la Gornal *
Els Monjos *
Torrelles de Foix *

DIPUTACIÓ
a) 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 i Torrelles de Foix.
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.



Jornada sobre la Conciliació de la Vida Familiar i la Vida Laboral.

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.



Seguiment de les reunions convocades dins les comissions de:

-

Àmbit Empresarial
Cohesió Social
Àmbit Territorial : territori i sector vitivinícola

ALTRES INICIATIVES



Presentació d’una sol·licitud a la Fundació La Caixa, per a la subvenció
del projecte INSERIM.
Participació en el projecte : Alt Penedès innovació, a través del Consell
Comarcal.

