PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
FITXA EIX 1 – PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS
ÀMBIT 1.1 – PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
ACCIÓ: 1.1.3 - FORMACIÓ i OCUPACIÓ
1.1.3.A. Pla de millora de l'ocupació
1.1.3.A.1 – SERLOC – Servei Local d’Ocupació de Canyelles
DESCRIPCIÓ:
El SERLOC (Servei Local d’Ocupació) de l’Ajuntament de Canyelles és un
dispositiu local que té com a objectiu afavorir la inserció laboral i la millora
professional de les persones mitjançant diferents accions i activitats com oferir
informació, assessorament i orientació professional, formació i tallers. A més a
més, treballa per donar suport a l’activitat econòmica, fent d’intermediari entre les
persones i el mercat de treball, però també per apropar i/o posar a disposició
recursos per afavorir millores en l’empresa.
Més informació:
http://www.canyelles.cat/index.php?option=com_sobipro&pid=138&sid=153&Item
id=50

1.1.3.A.2 – SIE-Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès Garraf.
DESCRIPCIÓ:
Servei gratuït d’atenció a les persones emprenedores i/o empreses de recent
creació. Aquesta atenció es realitza per diferents municipis amb conveni amb la
Mancomunitat Penedès-Garraf, i Canyelles n’és un d’aquests.
Més informació:
http://iniciativeseconomiques.com/emprenedors/index.asp?w=pg&s=14&a=64
Sol·licitar cita a través del Serloc al 93 897 30 11 o a bé serloc@canyelles.cat

1.1.3.A.3 – Participació en projectes de Polítiques Actives d’Ocupació
DESCRIPCIÓ:
Els projectes i mesures aquelles que van destinades a intervenir o incidir en el
mercat de treball per generar llocs de treball o per evitar-ne la seva destrucció.
L’objectiu genèric d’aquestes polítiques és generar més ofertes i més
oportunitats de treball per a les persones.
Projectes:
- Plans d’Ocupació del SOC: Formació i Treball – PANP.
- Plans d’Ocupació Complementari de la Diputació de Barcelona.
- Joves en Pràctiques (JenP), del SOC: Foment de l’ocupació de joves amb
titulació.
- Projectes comarcals, portats a terme des del Consell Comarcal del Garraf
conjuntament amb altres municipis de la comarca, entre els quals Canyelles, per
tal d’impulsar la inserció de les persones:
•
•
•
•
•

30 Plus, projecte de formació-ocupació per al foment de la contractació de
persones a l’atur de la comarcal majors de 30 anys.
Projecte “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències”
Projecte “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf”
Participació al XIMP (Xarxa d’Impulsors) pel programa de Garantia Juvenil
del SOC.
Participació en els projectes per al foment de l’ocupació per a joves
següents:
o JPO (Joves per l’Ocupació), especialitat d’Auxiliar de manteniment
de ports nàutics.
o FEM (Fem Ocupació per a Joves), especialitat d’Auxiliar de
Cambrer/a

ANNEXES:
• DOCUMENT/DIPTIC/CARTELL (PDF)
• FOTO (JPG)
• ENLLAÇ: NOTICIA
http://www.canyelles.cat/ocupacio/projectes-per-a-joves
http://www.canyelles.cat/ocupacio/aprovats-amb-nota-en-alemany
http://www.canyelles.cat/ocupacio/finalitzen-les-formacions-en-tic-i-alemany
http://www.canyelles.cat/ocupacio/projectes-de-politiques-actives-d-ocupacio-almunicipi
http://www.canyelles.cat/ocupacio/joves-de-canyelles-troben-feina-gracies-alprograma-fem-ocupacio-pels-joves
http://www.canyelles.cat/ocupacio/apunta-t-a-garantia-juvenil

CALENDARI:
• Durant tot l’any
SEGUIMENT:
• Indicadors de seguiment i avaluació
-

Estadístiques Serloc:
ACCIÓ

2015

2016

✓ Usuaris del SERLOC

266

274

✓ Entrevistes d’ocupació (primeres visites)

106

92

✓ Assessoraments individuals

278

302

✓ Seguiments realitzats

1103

1184

✓ Sessions d’acollida (participants)

25 (93)

23 (74)

✓ Sessions grupals (participants)

10 (65)

14 (103)

313

496

19/22

18/18

132

153

✓ Alta d’empreses usuàries al SERLOC

14

6

✓ Prospecció d’empreses: visites o seguiments
realitzats

2

47

2015

2016

✓ Persones emprenedores ateses

7

8

✓ Projectes d’emprenedoria desenvolupats.

2

1

✓ Visites al ZIAL (Zona d’Informació i
Assessorament Laboral).
✓ Ofertes de feina gestionades i llocs de treball
ofertats.
✓ Total demandants que han trobat feina

-

Estadístiques SIE:
ACCIÓ

-

Participants de Canyelles als projectes locals i comarcals:
PROJECTE
✓ Pla d’Ocupació (Formació i Treball -

2015

2016

4

1

-

3

1/10
Especialitat
Ports
3/10
Especialitat
Cuina
-

3/15
Especialitat
Ports
2/10
Especialitat
Cambrer/a
62

PANP), SOC

✓ Pla d’Ocupació Complementari, Diba
✓ Joves per l’Ocupació
✓ Fem Ocupació per a Joves
✓ Inscripcions a Garantia Juvenil

- 2015: realització de 2 cursos d’Operacions Bàsiques de Cuina
- 2015-2016: realització de 6 accions formatives d’Alemany per l’Ocupació: 2
cursos de formació inicial (amb 23 alumnes), 2 cursos de continuïtat, nivell A1
(18 alumnes), un taller de conversa en alemany (7 alumnes), i un curs d'inici del
Nivell A2 (7 alumnes). Participació de 37 persones.
- 2016: Joves en Pràctiques (JenP): Contractació de 2 joves de Canyelles.
- 2016-2017: Realització de 6 tallers de recerca de feina, amb una participació
total de 48 demandants de feina.

