DOSSIER DE PROJECTES D’OCUPACIÓ
La proposta en matèria de promoció econòmica del Conselll Comarcal del Garraf està
focalitzada a propostes d’ocupació d’àmbit comarcal, treballades conjuntament amb els
ajuntaments del Garraf.
Les accions i propostes d’ocupació que s’expressen en aquest dossier han estat motiu de
treball amb administracions superiors per part del Consell Comarcal del Garraf, pensades i
consensuades amb els municipis amb la finalitat que responguin a les necessitats
expressades per part de les administracions locals.
Les propostes de cooperació municipal es poden plantejar amb diferents nivells d’intensitat
en cadascun dels programes possibles, fet que suposa que la composició i concreció de les
accions es desenvolupin d’acord amb el nivell d’implicació i participació que cada municipi
considera.
En aquest marc de cooperació, el Consell Comarcal del Garraf planteja les estratègies de
futur i els objectius amb la finalitat de a) augmentar la participació en el mercat de treball
dels nostres ciutadans/es; b) millorar les competències professionals i facilitar la reinserció
en el mercat de treball; c) treballar en els projectes de joves millorant la seva ocupabilitat
davant la implantació de la garantia juvenil; d) liderar aquells programes d’ocupació que,
d’acord amb l’equilibri local i comarcal, es consideri que han d’ésser coordinats pel Consell
Comarcal.
En relació a l’ocupació, hom vol deixar constància que aquest Consell Comarcal continuarà
impulsant el Programa Treball i Formació, que té com a objectiu millorar la qualificació
professional de les persones en situació d’atur, mitjançant l’experiència laboral derivada del
contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora.
Així mateix, i d’acord amb el bagatge i l’experiència que ens han donat els programes amb
joves, hom considera un treball compartit amb els agents/operadors d’ocupació i joves per a
continuar liderant els projectes Joves per l’ocupació i Fem ocupació per a joves.
Val a dir, que aquest Consell Comarcal també ha plantejat les candidatures a Projectes
Singulars – d’acord de nou amb el treball compartit amb els municipis – que permetin
atendre altres col·lectius no abordats en els programes anteriors, de nou amb l’objectiu de
reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves, millorant la
seva qualificació o bé aconseguint una ocupació adequada al seu nivell acadèmic.
Tanmateix, des del Consell Comarcal del Garraf es té la convicció que el model de Gestió
per competències adreçat a l’àmbit de l’ocupació és el camí lògic i marcat cap on s’han de
dirigir els esforços per optimitzar els procediments de selecció dels serveis locals d’ocupació i
del teixit empresarial del territori.
En aquest sentit, el projecte de Prospecció ocupacional ha permés establir un canal de
comunicació amb les empreses de la nostra comarca amb un doble objectiu: conèixer la seva
realitat, la seva activitat i necessitats i posar al seu abast aquells programes i serveis que
s’ofereixen des de les administracions públiques amb l’objectiu de dinamitzar l’economia i
millorar l’ocupació.
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1.- PROJECTES PER A JOVES
El 2015 s’han dut a terme tres projectes adreçats a joves: les darreres fases dels programes
Fem Ocupació per a Joves i Joves per l’Ocupació (2014-2015) i la nova edició Joves per
l’Ocupació (2015), en coordinació amb els ajuntaments de Sitges, Cubelles, Canyelles i
Olivella. En tots els casos estaven orientats al sector de l’hostaleria i el comerç.
Per tal de continuar aquesta línia de treball, el Consell Comarcal del Garraf ha presentat
sol·licitud a 3 convocatòries del Servei Català d’Ocupació per a projectes del Sistema de
Garantia Juvenil, adreçats a joves que no treballen ni estudien. Un cop es resolguin les
subvencions, els projectes atorgats hauran de començar abans del 31 de desembre de 2015.
JPO. Joves per l’Ocupació: 15 joves
En coordinació amb els ajuntaments de Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella. Adreçat a 15
joves de 16 a 25 anys, amb nivell ESO. Tutorització i formació d’Aprenent en serveis i
manteniment en instal·lacions portuàries. Es realitzaran pràctiques als ports de Sitges i
es fomentarà la contractació. Amb les col·laboracions dels ports d’Aiguadolç, Port Ginesta i
Club Nàutic Garraf. Durada: 15 mesos, desembre 2015 a març 2017. Aquesta serà la tercera
edició del projecte.
FEM. Fem Ocupació per a joves: 10 joves
En coordinació amb els ajuntaments de Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella. Adreçat a 10
joves de 18 a 29 anys amb nivell ESO, Cicle de Grau Mig o Batxillerat. Formació i
contractació laboral de 6 mesos en l’àmbit professional d’ajudant de cuina. Durada: 15
mesos, desembre 2015 a març 2017. Segona edició del projecte.
SING. Projectes Singulars: 58 joves
En coordinació amb els ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i
Olivella. Adreçat a 58 joves de 16 a 29 anys, amb baix nivell formatiu. L'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes proposa una Casa d’Oficis en Horticultura, Floricultura i Treballs
forestals, cursos de Carnisseria i Peixateria i un certificat de professionalitat en Serveis
de Restauració. L'Ajuntament de Sitges proposa una Casa d’Oficis d’Impulsors culturals
i turístics. Els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella faran difusió, derivació i
seguiment de joves dels seus municipis al projecte. El Consell Comarcal del Garraf serà
l'encarregat de coordinar les accions i les derivacions de joves a les accions específiques,
vetllant pel vessant comarcal del projecte. El projecte compta amb la col·laboració de 13
agents del territori: ADEPG, Node Garraf, Gremi d’Hostaleria de Sitges, Gran Casino de
Barcelona, Hotel Melià, etc. Durada: 12 mesos, desembre 2015 a desembre 2016. Aquest és
el primer cop que es presenta aquesta línia de subvenció.
Des del Consell Comarcal del Garraf també s’ha participat per segona vegada en el projecte
Fórmula Jove de la Direcció General de Joventut i l’Ajuntament de Sitges, per a 15 joves.
Per tal de facilitar l’accés dels joves a les iniciatives derivades de la Garantia Juvenil, el
Consell Comarcal del Garraf participa en la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil a
Catalunya, amb la contractació d’una tècnica que treballa als serveis locals d’ocupació i/o
joventut dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella.
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2.- PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL
El Servei d’Ocupació de Catalunya impulsa el Programa Treball i Formació amb l’objectiu de
millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur, mitjançant un
contracte de treball subvencionat i formació professionalitzadora. Concretament, les
convocatòries s’adrecen a dos col·lectius: el de persones majors de 45 anys no perceptores
d’ajuts (PANP) i el de persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
Fruit de diversos convenis signats amb els ajuntaments, el Consell Comarcal del Garraf
gestiona la contractació de persones residents als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella,
segons la distribució territorial dels recursos que ha previst el SOC. El procés de selecció ve
estipulat per la normativa que regula aquestes convocatòries, i les persones candidates als
diferents llocs de treball són derivades per l’Oficina de Treball de la Generalitat.
PANP. Persones en situació d’atur de 45 anys o més: 11 contractacions
2 peons a la brigada de Canyelles i 2 peons a la brigada d’Olivella; 2 auxiliars a la llar a
Olivella i 1 a Canyelles, 1 conserge/subaltern al Consell Comarcal del Garraf, 1 auxiliar
administratiu a l’Ajuntament de Canyelles i 1 al Consell Comarcal del Garraf i 1 tècnic/a
d’ocupació al Consell Comarcal del Garraf, per coordinar i fer seguiment de les
contractacions. Aquestes persones desenvoluparan les seves tasques durant 6 mesos, del 16
de novembre de 2015 fins el 15 de maig de 2016 (15 de juny en el cas del coordinador).
RMI. Persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció: 9 contractacions
En tasques de protecció i manteniment de zones naturals, urbanes i periurbanes, 2 peons a
la brigada de Canyelles, 2 a la brigada d’Olivella i 5 a la brigada de Cubelles. Aquestes
persones desenvoluparan les seves tasques durant 6 mesos, del 18 de desembre de 2015
fins al 17 de juny de 2016.
En tots els casos, l’experiència laboral derivada del contracte laboral serà complementada
amb una formació professionalitzadora específica per a cada col·lectiu, que es durà a terme
durant el període de contractació.

3.- PROSPECCIÓ OCUPACIONAL
La prospecció ocupacional en el territori de Garraf s’ha desenvolupat des d’octubre de 2014
fins a novembre de 2015, en el marc del projecte “Prospecció ocupacional en el territori del
Garraf”, d’execució conjunta del Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de
Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Cubelles i Olivella, amb el finançament de la Diputació
de Barcelona i dels ajuntaments participants.
Els objectius de la prospecció són augmentar el coneixement de les característiques del
teixit empresarial i detectar les necessitats del mercat de treball local. Les accions
desenvolupades se centren en la identificació de les empreses a contactar a cada municipi,
realització de visites a empreses, recull de dades i retorn de la informació als Serveis locals
d’Ocupació, seguiment i fidelització de les empreses i actualització continua de les bases de
dades.
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El Consell Comarcal del Garraf ha contractat una prospectora que ha realitzat aquestes
tasques en col·laboració amb els serveis locals d’ocupació. La clau de l’èxit de l’actuació
radica en l’estratègia de treballar estretament amb cada ajuntament, com a part del seu
equip, implicant-se en la totalitat dels programes que es desenvolupen i fent de la
prospecció una línia de treball transversal.
El temps que s’ha dedicat a cada municipi es calcula en funció del nombre d’empreses
registrades a cadascun. Del total de les 96 empreses visitades, un 80% pertanyen al
sector serveis, un 13% al sector industrial i un 7% al sector de la construcció. El 68% de les
empreses visitades són empreses urbanes i el 32% restant es troben en polígons industrials.
S’ha aconseguit la incorporació de més de 25 empreses com a usuàries dels serveis locals
d’ocupació i la gestió de 20 convenis de pràctiques no laborals provinents de programes
ocupacionals i d’accions formatives, que han donat com a resultat la posterior contractació
de 4 d’aquestes persones.
Aquesta actuació ha permés una millora del grau de coneixement mutu entre el teixit
empresarial local i els serveis locals d’ocupació. Disposar d’una relació estable amb les
empreses del territori permet contrastar necessitats i disposar de les eines necessàries per
dissenyar mesures d’èxit capaces d’afavorir i millorar l’ocupació i crear riquesa.

4.- PROJECTE DE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES
La situació econòmica i del mercat de treball actual ens ha portat cap a un context en que
les empreses es veuen immerses en un estat permanent de canvi. La definició tradicional
dels llocs de treball a partir de funcions/tasques evoluciona cap al model objectius/resultats
ja que això permet ser més flexibles i adaptar-se a aquests canvis.
Per aquest motiu, les administracions públiques estan adoptant la metodologia de les
competències laborals, que centren el focus en el capital competencial real i potencial
de les persones treballadores i en les necessitats reals i concretes de les empreses.
Tot i això, la majoria d’empreses del nostre territori no estan encara avesades a gestionar les
seves ofertes de treball amb el model de competències, tenint com a resultat processos de
selecció de personal fallits.
Vistos aquests antecedents, el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles,
Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella han plantejat el projecte “Les ofertes de treball
a través de la gestió per competències al territori del Garraf”, amb finançament de la
Diputació de Barcelona.
Els objectius es concreten en analitzar, segons el model de gestió de competències, els llocs
de treball més demandats a la comarca, crear un procés de selecció adaptat a
cadascun dels llocs de treball analitzats i, finalment, dissenyar un itinerari formatiu adient
per a les persones que vulguin accedir-hi.
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Per al desenvolupament del projecte, els ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de Sitges han
contractat a dues persones (una per ens local) que fan les funcions de tècnics/ques
d’ocupació i estan ubicades als Serveis locals d’ocupació respectius. El seu treball dóna
cobertura als serveis locals dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, participants
tots ells en el projecte. El Consell Comarcal del Garraf coordina el projecte des de l’Àrea
d’Ocupació.
És previst que el projecte finalitzi l’abril de 2016.
Quadre resum dels projectes d’ocupació de l’any 2015, finalitzats o en curs.

Competències

Formació
i Treball

Programes
per a Joves

Prospecció

Contractes

Joves

Empreses

Contractes

15
8
6
6

30
32
18
10
5

1
1

35

95

2

Sant Pere de Ribes
Sitges
Cubelles
Canyelles
Olivella
Consell Comarcal

5
6
6
3
20

El pressupost d’aquests projectes, durant el 2015, és de 460.000€ aproximadament.
Previsió de projectes d’Ocupació per l’any 2016


Fem Ocupació per a Joves: Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges. (10 joves)



Joves per l’Ocupació: Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges. (15 joves)



Projecte Singulars: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sitges i Sant Pere de Ribes. (58
joves)



Competències (Continuació del projecte del 2015)

Projectes pendents de convocatòria 2016


Prospecció empresarial



Formació i Treball

Vilanova i la Geltrú, a 30 de novembre de 2015
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