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1

Presentació

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL
Vallsgenera) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Valls, adscrit a
la Regidoria d’Empresa i Ocupació. Té personalitat jurídica pròpia i es regeix d’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la llei
municipal i de règim local de Catalunya i els seus propis estatuts, aprovats
per l’Ajuntament de Valls, en data 18 de maig de 2012.
L’IMDL Vallsgenera, segons els seus estatuts, té per objectiu general
la creació i posada en marxa de polítiques, programes i serveis que contribueixen al desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Valls i, si
s’escau, de la comarca de l’Alt Camp, en col·laboració amb la iniciativa privada, cívica i social. Té una especial atenció per la creació d’empreses, el
foment de l’emprenedoria i la creació d’ocupació, i una cura singular vers
els col·lectius amb especials dificultats de desenvolupament personal i
professional, a través de la creació de programes específics i d’actuacions
que millorin la qualitat de vida i les oportunitats de promoció de les persones de l’àmbit de la ciutat de Valls i, si s’escau, de la comarca de l’Alt Camp.
Els estatuts de l’IMDL Vallsgenera estableixen les sis línies d’actuació
que defineixen l’entitat:
1. Formació.
2. Ocupació.
3. Emprenedoria i empresarial.
4. Comerç.
5. Turisme.
6. Promoció de la ciutat.
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2

VallsGenera

2.1 Òrgans de govern
Durant l’any 2016, Vallsgenera va canviar de membres del Consell Rector, atès que es va produir un canvi de legislatura. Els membres del Consell
Rector durant la legislatura 2015-2019 són els següents:

MEMBRES DEL CONSELL RECTOR
President executiu:
Joan Carles Solé Estil·les.
Vocals dels partits:
Vocal CiU: Ramon Giró Batalla.
Vocal ERC: Josep M. Roset Rubió.
Vocal PSC: Juan Felipe Martínez Andrés.
Vocal CUP: Cristina Àrias Crusells.
Vocal PP: Encarnació Mestres Velázquez.
Vocal ICV-Compromís per Valls: Gerard Güell Pàmies.
Vocals nomenats per Presidència:
Jordi Tuset, IES Jaume Huguet.
Josep M. Sas, expert en l’àmbit de l’empresa.
Àngels Folch, representant de l’AAVV Fornàs.
Lídia Esteve, representant de l’AAVV Santa Gemma.
Carme Ferrando, experta en l’àmbit legislatiu.
Raül Ferré, representant de l’empresa.
Assumpció Roig, experta en l’àmbit legislatiu.
Jerónimo Rivas Gómez, amb funcions de secretari.
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2.2 Equip humà
Vallsgenera disposa d’un equip humà de 15 persones que ocupen llocs
de treball fixes o d’estructura.
Durant l’exercici 2016, Vallsgenera també ha comptat amb 21 persones
contractades eventualment com a personal tècnic o de suport a projectes
ocupacionals, formatius o de suport a l’empresa.
Per impartir els cursos de l’oferta de Vallsgenera, s’estableixen bàsicament contractes administratius amb professionals externs. Durant l’exercici 2016, Vallsgenera va realitzar 46 contractes de prestació de serveis
d’experts-docents de la formació desenvolupada.
Així mateix, en el decurs de l’exercici Vallsgenera va realitzar 59 contractes a persones vinculades amb Plans d’ocupació, amb l’objectiu de
desenvolupar obra pública per a la ciutat de Valls.
Pel que fa al pla de formació dirigida al personal de Vallsgenera, s’han
realitzat 15 accions formatives, amb un total de 282 hores de formació,
tot complint amb el Sistema de Qualitat, pel qual l’entitat està certificada.

2.3 Gestió econòmica
Per desenvolupar part dels programes que anualment ofereix, Vallsgenera es presenta a convocatòries de la Generalitat de Catalunya, per tal
d’aconseguir el finançament necessari per a desenvolupar les Polítiques
actives d’Ocupació que necessita la ciutat.
Durant l’exercici 2016, Vallsgenera s’ha presentat a un total de 21 convocatòries de diferents organismes públics: el Departament de Treball, el
Departament d’Ensenyament i el Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya. És a través d’aquestes subvencions que Vallsgenera pot
desenvolupar els programes formatius, laborals, de suport a l’empresa i
emprenedoria que necessita la ciutat, gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya i cofinançament del Fons Social Europeu, i al finançament del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
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DESTÍ DE LES DESPESES
Exercicis 2016 - 2015

liquidació
2016
€

2015
€

1.203.912,72

Formadors i serveis externs
Despesa corrent

Personal

Despeses financeres

2016
%

2015
%

759.615,47

65,61%

61,92%

371.670,94

259.217,01

20,25%

21,13%

197.475,25

160.249,06

10,76%

13,06%

5.226,26

0,16%

0,43%

2.871,32

Incentius JPO

34.553,00

33.600,00

1,88%

2,74%

Inversions

15.725,20

0,00

0,86%

0,00%

8.820,00

8.820,00

0,48%

0,72%

1.835.028,43

1.226.727,80

Préstec Ministerio
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PROCEDÈNCIA DELS RECURSOS ECONÒMICS
Exercicis 2016 - 2015

liquidació
2016
€

2015
€

12.909,00

16.985,50

0,67%

1,19%

8.942,08

12.488,96

0,46%

0,87%

138.934,00

0,00

7,16%

0,00%

19.895,20

32.997,40

1,03%

2,30%

Ajuntament de Valls Aportació ordinària

546.580,00

669.000,00

28,18%

46,68%

Generalitat D.Ensenyament (UEC / PFI)

113.328,75

113.773,59

5,84%

7,94%

76.111,20

74.704,60

3,92%

5,21%

SOC - Generalitat

874.598,48

437.214,31

45,09%

30,51%

Fundació INFORM

65.163,00

10.783,00

3,36%

0,75%

Consorci FCC

33.473,13

40.983,07

1,73%

2,86%

Altres subvencions

24.622,20

24.126,38

1,27%

1,68%

Ajuntament de Valls - Inversions

25.000,00

0,00

1,29%

0,00%

1.939.557,04

1.433.056,81

Espai Formació / Òmnia
Ús Espais edificis
Acord Marc
Formació Contínua

Generalitat D.Empresa i Ocupació

2016
%

2015
%
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3

Ocupació:
acollida i orientació

El Servei d’Acollida-Orientació es configura com un espai d’atenció, que
de manera individualitzada, s’atenen les necessitats de la ciutadania relacionades amb els diferents recursos existents per a l’ocupació, tant d’orientació professional com formatius, ocupacionals i d’inserció laboral.
Durant l’any 2016 s’ha donat un impuls important als recursos que
s’ofereixen des d’aquest servei, ja que es considera prioritari donar suport
a les persones en situació d’atur amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, disponibilitat i competències professionals.

Persones ateses

Espais de recerca de feina

2.089, de les quals 753 han utilitzat
els serveis de Vallsgenera per primera
vegada
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Els serveis ofertats són:
Orientació. Treballa individualment la recerca activa de feina, tot fent
una anàlisi conjunta i un diagnòstic de l’ocupabilitat de la persona. A
partir d’aquí, es proposen diferents accions que l’interessat pot realitzar. També se l’informa de tots els serveis laborals i formatius que
s’ofereixen.
Persones ateses

1.459

Tallers d’aprenentatge. Sessions formatives gratuïtes d’alfabetització
digital per aprendre a utilitzar l’ordinador de forma elemental i a navegar pels portals d’ocupació d’internet amb la finalitat d’optimitzar la
recerca de feina.
Persones ateses

50

Programes d’orientació i inserció laboral:
Espais de recerca de feina. Són espais que promouen la recerca organitzada i sistemàtica de feina, mitjançant la posada en contacte de les
persones participants amb ofertes de feina (l’espai és una aula equipada amb aparells informàtics i accés a internet). La derivació dels
participants es fa a través de l’Oficina de Treball del territori.
Participants
Sessions

Espais de recerca de feina

111
Cada persona realitza vuit sessions de quatre
hores cadascuna. Així doncs, rep un total de
32 hores
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Dispositius “Activem l’Ocupació al Barri Antic de Valls”, dins del marc
del Projecte Treball als Barris 2015, programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. “Activem
l’Ocupació al Barri Antic de Valls” és un itinerari d’inserció sociolaboral
que va dirigit a persones en situació d’atur residents al Barri Antic de
Valls, per aconseguir la seva inserció laboral. S’ofereix a les persones
beneficiàries accions d’acollida, informació i assessorament; orientació i tutories; formació; pràctiques en empreses i acompanyament i
seguiment a la inserció.
Participants

75

Nombre d’insercions

32

Agència de Col·locació. Vallsgenera està acreditat com a Agència de
Col·locació de la Generalitat de Catalunya, amb número d’identificació 0900000108, per desenvolupar activitats d’intermediació laboral
i aconseguir una ocupació per a les persones en situació d’atur. L’Oficina de Treball deriva usuaris a Vallsgenera, perquè siguin atesos pel
servei d’Agència de Col·locació.
Participants

Nombre d’insercions

45

8

Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció. El programa posa a l’abast dels perceptors de
la RMI (i demandants d’ocupació) un seguit de recursos d’orientació,
informació i formació (TICS, competències tranversals), pràctiques no
laborals i actuacions que afavoreixin la presa de decisions en l’itinerari
laboral, de cara a la inserció laboral.

Període d’execució

Participants

Nombre d’insercions

De l’1/12/2015 al 30/6/2016

30

4

Servei d’intermediació laboral per a persones amb discapacitat,
desenvolupat conjuntament amb la Fundació Ginac. Durant l’exercici
2016 s’han atès 39 persones.
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Formació

4.1 Formació professional
ocupacional
4.1.1 Cursos de formació professional ocupacional (FOAP)
Aquests cursos, vinculats a Certificats de Professionalitat (CP), tenen
per finalitat la millora de la qualificació professional de persones en situació d’atur, mitjançant la formació teòrica i pràctica que permeti l’assoliment o el perfeccionament de competències professionals que afavoreixin
la seva inserció o reinserció laboral.

Curs de promoció turística i atenció al visitant

13
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Formació amb compromís de contractació: programa SEFED

4.1.2 Formació amb compromís de contractació
Aquesta convocatòria consisteix a desenvolupar formació d’oferta
adreçada prioritàriament a persones desocupades, amb compromís de
contractació d’una part dels alumnes (mínim: 60%) per part de l’empresa.

4.1.3 Dam. Acord marc del servei de formació per a
l’ocupació de la indústria de l’hostaleria i turisme
És el procediment de contractació per part del SOC del servei de formació per a l’ocupació de la indústria de l’hostaleria i turisme. A través
d’aquest procediment la Generalitat de Catalunya licita a les empreses del
territori per desenvolupar la formació ocupacional del sector d’hostaleria
i turisme.

Curs d’operacions bàsiques de bar i restaurant
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Els cursos realitzats i finalitzats durant l’exercici 2016 són:

CURS

CERTIFICAT DE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
PROFESSIONALITAT PARTICIPANTS INSERCIONS INSERCIONS INSERCIONS PERCENTATGE
INSERCIÓ
(CP)*
LABORALS FORMATIVES TOTALS

FOAP 15. Operacions
auxiliars de serveis
administratius i
generals

Nivell 1

13

7

2

9

69,23%

FOAP 15. Auxiliar de
magatzem 1

Nivell 1

18

0

9

9

50%

FOAP 15. Auxiliar de
magatzem 2

Nivell 1

13

0

10

10

76,92%

FOAP 15. Auxiliar de
magatzem 3

Nivell 1

12

7

1

8

66,66%

FOAP 15. Organització i
gestió de magatzem

Nivell 1

15

11

1

12

80%

DAM 15. Activitats de
natació

Nivell 2

15

12

0

12

80%

DAM 15. Promoció
turística local i
informació

Nivell 3

16

4

2

6

37,5%

DAM 15. Serveis de bar
i cafeteria

Nivell 2

15

4

2

6

40%

DAM 16. Alemany:
atenció al públic

---

15

7

4

11

73,33%

DAM 16. Anglès:
atenció al públic

---

13

5

2

7

53,84%

DAM 16. Francès:
atenció al públic

---

15

2

0

2

13,33%

DAM 16. Operacions
bàsiques de bar i
restaurant

Nivell 1

13

3

0

3

23,07%

DAM 16. Socorristes
d’instal·lacions
aquàtiques 1

Nivell 2

18

14

4

18

100%

DAM 16. Socorristes
d’instal·lacions
aquàtiques 2

Nivell 2

18

8

9

17

94,44%

FCC 15. SEFED

Nivell 2

25

19

0

19

76%

FCC 15. MARTKOM

Nivell 1

12

5

0

5

41,66%

246

108

46

154

62,60%

TOTAL

* El Certificat de Professionalitat (CP) és un document oficial que acredita les competències professionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral
d’acord amb les exigències del mercat de treball. Els CP tenen tres nivells de complexitat.
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Curs d’activitats de natació

Els cursos que s’estaven executant durant el 2016, i que finalitzaran el 2017, són:

CURS

CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT PARTICIPANTS
(CP)

DAM 16. Serveis de bar
i cafeteria

Nivell 2

15

DAM 16. Activitats de
natació

Nivell 3

14

FCC 16. SEFED

Nivell 2

25

FCC 16. GRIFITH

Nivell 1

10

16
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4.2 Formació professional
ocupacional per a joves
Els programes formatius de joves es troben dins del Programa de Garantia Juvenil, el qual és una iniciativa europea de lluita contra l’atur juvenil d’àmbit estatal. El seu objectiu és garantir que tots els joves puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació/formació o un període de pràctiques,
després d’acabar l’educació formal o quedar en situació d’atur.

4.2.1 Programa de formació i inserció (PFI, antic PQPI)
El PFI proporciona els joves de 16 anys a 21 anys que no hagin obtingut
el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, la formació general
i professional que els permeti una inserció social i laboral, així com la seva
continuïtat formativa. En aquest cas, és un programa finançat pel Departament d’Ensenyament.

4.2.2 Joves per l’Ocupació (JpO)
Joves per l’Ocupació és un programa d’experienciació professional per
a l’ocupació juvenil a Catalunya, que tenen com a objectiu desenvolupar
accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció laboral de persones joves desocupades més grans de 18 anys i menors de 25 anys, sense
graduat en ESO. Dins de JpO es realitzen:
• Accions de formació professionalitzadora.
• Accions de competències clau.
• Matrícula i tutorització a l’IOC per a l’obtenció del GES.
• Inserció laboral, a través un contracte laboral, subvencionat.

4.2.3 Fem Ocupació per a Joves (Fem)
Fem Ocupació per a Joves és un programa que desenvolupa actuacions
ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves, d’entre
18 i 30 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada,
i prioritàriament amb experiència professional. Les accions vinculades a
aquest programa són:
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• Experiència professional mitjançant contractes laborals amb tutor-empresa.
• Formació preferentment adaptada a certificat de professionalitat
o formació específica adaptada al lloc de treball.
• Tutoria i acompanyament en el procés de contractació i formació.

4.2.4 Formació en noves tecnologies i idiomes de garantia
juvenil
Aquest és un programa específic adreçat a millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia
Juvenil, mitjançant accions de formació professional per a l’ocupació vinculades a competències en tecnologies de la informació i la comunicació i
llengües estrangeres.

4.2.5 Programa Integrals
El Programa Integrals ofereix acompanyament i suport al jove per orientar-lo en la seva vida formativa i professional, a través d’un itinerari
laboral personalitzat. Va adreçat a persones joves que hagin abandonat
prematurament el sistema educatiu, amb o sense graduat en ESO i que
no segueixin una formació reglada ni disposin d’experiència laboral consolidada, o que hagin abandonat els estudis postobligatoris. Les accions
vinculades a aquest programa són:

Visita a empreses
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• Primera etapa: acollida, orientació i disseny del full de ruta de
l’itinerari personal.
• Segona etapa: execució del full de ruta, a través de la formació.
• Tercera etapa: inserció al món laboral o de retorn al sistema educatiu.

CURS 2016

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
PARTICIPANTS D’INSERCIONS D’INSERCIONS D’INSERCIONS PERCENTATGE
D’INSERCIÓ
LABORALS FORMATIVES
TOTALS

PFI 15. Arts
gràfiques i
serigrafia

12

2

6

8

66,66%

JPO 14.
Tutorització i
acompanyament a
la inserció

61

31

16

47

77,49%

JPO 15. Auxiliar
d’instal·lacions de
manteniment

11

6

3

9

81,81%

JPO 15. Auxiliar de
comerç

12

4

0

4

33,33%

JPO 15. Auxiliar de
cuina

10

3

4

7

70%

JPO 15.
Manteniment de
vehicles

12

5

1

6

50%

JPO 15. Operacions
bàsiques de bar i
restaurant

10

7

1

8

80%

FEM 15. Ocupació
per joves

11

7

0

7

63,63%

Anglès nivell A1

11

5

4

9

81,81%

Anglès nivell A2

9

5

4

9

100%

Anglès nivell B1

15

10

2

12

80%

Alemay nivell A1

6

4

0

4

66,66%

45

19

12

31

68,88%

225

108

53

161

71,55%

Programa Integrals
TOTAL
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Participació a l’Espai de l’Estudiant

Els cursos de formació en el context del Sistema Nacional de Garantia
juvenil que s’estaven executant durant el 2016, i que finalitzaran el 2017,
són:

CURS

PARTICIPANTS

PFI 16. Arts gràfiques i serigrafia

12

PFI 16. Imatge personal

12

JPO 16. Selecció i tutorització

Previsió 54

FEM 16. Selecció

Previsió 11
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4.3 Formació contínua
Durant el 2016 s’ha anat consolidant el servei de formació contínua, a
través de la qual ofereix una oferta pròpia de formació de Vallsgenera, amb
l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses del territori
i de la ciutadania, en general. S’impulsa la formació contínua dels treballadors, ja que es considera que la formació millora la competitivitat i la productivitat de les empreses, i es persegueix que la ciutadania trobi formació
especialitzada a Valls. Com s’entén la formació contínua des de Vallsgenera?
a) L’oferta de formació contínua es desenvolupa en un ampli ventall
de sectors econòmics. És a través de la necessitat recollida de
l’empresa que es dissenya la formació. Durant el 2016 s’han realitzat formacions de:
• Gestió administrativa i comptable.
• Logística.
• Idiomes.
• Gestió comercial.
• Recursos humans.
• Salut i seguretat.
• Màrqueting digital.
• Ofimàtica.
• Altres cursos específics i adaptats a les necessitats de l’empresa.

b) La formació contínua va dirigida a:
• Treballadors/es en actiu.
• Empresaris/àries.
• Emprenedors/es.
• Ciutadania.

c) El lloc de realització de la formació contínua és variable. Es pot
oferir a les instal·lacions de Vallsgenera, o a les instal·lacions de
l’empresa que sol·licita la formació. En aquest cas, es parla de
formació a mida, atès que la formació que s’ofereix (continguts,
temaris, durada, calendari o espais) es determina conjuntament
amb l’empresa sol·licitant. D’aquesta manera, es pot dir que l’empresa pot rebre una formació totalment adaptada a les necessitats reals dels seus treballadors.
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d) La formació contínua pot ser presencial o en línia. La formació on
line s’ofereix a través de l’Aula Mentor, una eina de formació oberta, flexible i en línia que ofereix la possibilitat de formar-se amb
flexibilitat d’horaris, i amb el suport d’un tutor. L’àmbit de la formació és molt ampli. Al finalitzar la formació, l’alumnat utilitza els
espais de Vallsgenera per realitzar l’examen que li donarà l’opció
d’obtenir un certificat d’aprofitament de la formació.

e) Finançament de la formació contínua.
La formació dirigida a les empreses es pot finançar a través de la
bonificació de les quotes de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions són una quantitat anual de diners que qualsevol empresa,
amb més d’un treballador, té a la seva disposició per formar la
seva plantilla. Per impulsar la formació de les persones en actiu, des de l’any 2012 Vallsgenera es va homologar com a entitat
gestora de la Fundación Tripartita. Durant l’exercici 2016, 75 empreses han signat el conveni d’agrupació/adhesió a la gestió de la
formació contínua (imprescindible per optar a la bonificació de la
formació).
Una part de la formació contínua durant l’any 2016 també ha estat
subvencionada a través de dues convocatòries de la Generalitat
de Catalunya: el Programa de Formació professional per a l’ocupació de caràcter transversal per a persones treballadores ocupades de Catalunya, finançat pel Consorci de Formació Contínua de
Catalunya; el programa Catalunya Emprèn.
• El programa de formació del Consorci de Formació Contínua
de Catalunya impulsa accions formatives dirigides a persones
treballadores, així com a persones en situació d’atur (40% del
total de participants). L’objectiu és oferir a les persones treballadores ocupades una formació que atengui els requeriments
de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal
de les persones treballadores, de manera que els capaciti per
a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti
millorar la seva ocupabilitat.
Els àmbits de formació treballats durant el 2016 han estat:
• Community manager.
• Comptabilitat avançada.
• Comptabilitat bàsica.
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• Gestió empresarial.
• Gestió de l’estrès.
• Introducció al coach.
• Operació de carretons elevadors.
• Tècniques de coach.
• Tractament de la informació (ACTIC bàsic).
• La formació finançada pel programa Catalunya Emprèn és la
que Vallsgenera ofereix, principalment, a les persones emprenedores que volen iniciar el seu propi negoci. Durant l’exercici
2016 ha realitzat formació de les següents temàtiques
• Gestió empresarial de l’autònom.
• Màrqueting digital: monogràfics.
• Habilitats emprenedores i altres.
• Competències digitals bàsiques per a l’empresa.

NOMBRE
D’ACCIONS
FORMATIVES

ALUMNES

Formació contínua
subvencionada pel Consorci de
Formació Contínua de Catalunya

10

108

PFI Formació contínua
subvencionada pel programa
Catalunya Emprèn

13

141

Formació presencial

55

527

Formació on line (Mentor)

9

9

Formació a mida a l’empresa

7

41

Formació en noves tecnologies

12

116

TOTAL FORMACIÓ CONTÍNUA

64

536

Nombre d’accions formatives
Participants

2016

2015

64

55

536

262
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4.4 Formació reglada:
unitat d’Escolarització
Compartida (UEC)
La UEC, finançada pel Departament d’Ensenyament, és un projecte formatiu que ofereix una atenció educativa adequada a l’alumnat de secundària amb necessitats educatives especials, derivades de la inadaptació
al medi escolar. L’objectiu principal és oferir a l’alumnat dels instituts del
territori la possibilitat de promocionar-se, tant en l’àmbit personal i social
com acadèmic i laboral, a través d’una atenció en petit grup i un tracte
més proper i individualitzat del que es pot donar als centres ordinaris de
secundària.

CURSOS ESCOLARS

ALUMNAT

2015 / 2016

15

2016 / 2017

14

4.5 Pràctiques en empresa
Aquest servei consisteix a oferir a les persones que volen inserir-se en
el mercat laboral la possibilitat de fer pràctiques en empreses ordinàries.
A través de les pràctiques en empresa que ofereixen les convocatòries del
SOC, o a través de l’eina del context productiu, els participants adquireixen
aprenentatges pràctics d’un ofici i hàbits laborals. D’aquesta manera, la
persona s’apropa al mercat de treball, coneix el seu funcionament i les
seves exigències, així com els coneixements teòrics i pràctics que es demanen per al desenvolupament de l’ofici en qüestió.
Els resultats obtinguts de les pràctiques durant l’exercici 2016 són els
següents:

PROGRAMA

DAM

FOAP

PFI

JpO

FCC

Context
productiu

TOTAL

Participants
en pràctiques
en empresa

58

46

8

42

8

170

332
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4.6 Certificats de
professionalitat
Vallsgenera incrementa anualment l’oferta formativa del territori, tot
ajustant-la a les necessitats reals en la mesura de les possibilitats.
Durant l’exercici 2016, es van afegir els següents Certificats de Professionalitat:
• COML0110. Activitats auxiliars de magatzem.
• SSCE0110. Docència de la formació professional.

4.7 Acreditació ACTIC
L’IMDL Vallsgenera, com a entitat col·laboradora de la Generalitat en
l’àmbit de l’ACTIC, impulsa les acreditacions en noves tecnologies entre la
ciutadania. Durant l’exercici 2016, han utilitzat el servei d’acreditacions 52
persones.
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5

Intermediació laboral

5.1 Borsa laboral
La borsa de treball és un servei d’intermediació laboral, a través del
qual es gestionen les ofertes de treball de diferents empreses, comerços
i serveis que tenen la necessitat de cobrir llocs de treball i els fa arribar
currículums de les persones que poden estar-hi interessades, en funció
dels requisits de les vacants. A la borsa de treball hi participen, com a
demandants de feina o millora de feina, les persones inscrites al servei
d’acollida i orientació laboral (de manera presencial, o on line a través de
la web de Vallsgenera) amb disponibilitat per treballar i les persones que
han adreçat el seu currículum a la web de Vallsgenera.
En data 31 de desembre de 2016, hi ha 3.579 persones donades d’alta a
la borsa de treball municipal. Són persones que cerquen feina o pretenen
millorar la que ja tenen.

5.2 Servei de gestió d’ofertes
En el context del servei de gestió d’ofertes, es desenvolupen diferents
tasques:
• Prospecció de les empreses del territori.
• Recull de les ofertes laborals de les empreses del territori. Els
empresaris/àries es posen en contacte amb el servei per donar a
conèixer la necessitat de cobrir diferents vacants en les respectives empreses.
• S’entra l’oferta a la base de dades de l’entitat. Aquesta base de dades també és l’eina de recollida de dades de les persones que es
troben en recerca activa de feina. Un cop entrada l’oferta, doncs,
es vincula l’oferta de l’empresa amb els demandants d’ocupació.
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• Es realitza l’enviament dels currículums a les empreses, previ
avís i autorització de la persona i prèvia comprovació dels requisits i del perfil d’ocupabilitat.
• Posteriorment, es fa un seguiment de les ofertes obertes.
• Finalment, quan l’empresa ja ha fet el procés de selecció, es fa el
tancament de l’oferta i es registra el nom de la persona seleccionada i la data d’alta del contracte.
El grau de satisfacció del servei prestat, per part de les empreses, ha
estat del 8,4. Aquests percentatges van augmentant cada any.
Durant l’any 2016 s’han gestionat un total de 315 ofertes, s’han ofertat 628 llocs de treball, a les quals s’han enviat un total de 1.607 currículums.

2016

2015

Gestió d’ofertes de treball

315

230

Gestió de llocs de treball

628

402

1.607

1.235

Currículums enviats a ofertes

L’IMDL Vallsgenera col·labora amb empreses, comerços i serveis, tot
oferint aquest servei des del moment de recollida de l’oferta de qualsevol
perfil ocupacional fins al tancament del resultat del procés de selecció.

5.3 Programes de contractació
laboral
Des de l’exercici 2016, l’IMDL Vallsgenera és la gestora de tots els programes vinculats al Departament d’Empresa i Ocupació que fins a l’any
2014 se sol·licitaven i gestionaven des de l’Ajuntament de Valls.
L’IMDL Vallsgenera, durant l’any 2016, s’ha acollit a diverses convocatòries vinculades a la contractació per apostar per la creació d’ocupació.
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Programa de Plans d’Ocupació Municipals. L’exercici 2016 ha estat el
primer any que des de l’IMDL Vallsgenera, amb recursos municipals,
s’ha realitzat la contractació de set persones, a través dels plans d’ocupació municipals:
• 2PO peons neteja.
• 2 PO peons construcció.
• 3 PO auxiliars administratius.

Programa Treball als Barris 2015:
• Programes d’experienciació laboral. S’han contractat set persones:
• 2 PO prospectors.
• 2 PO peons de neteja.
• 1 tècnic auxiliar comunitari.
• 2 peons de construcció.
• Contractació d’un tècnic de Treball als Barris.

Programa Treball i Formació 2015, adreçat a persones aturades
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. A través
d’aquest programa s’han incorporat nou persones:
• Suport empresarial: 2 prospectors.
• Pla de millora edificis públics: 1 peó de neteja.
• Processament de dades dels fons documentals de l’Arxiu Municipal de Valls: 1 suport.
• Pla millores puntuals als carrers dels barris de Valls: 2 peons de
construcció.
• Transparència, dades obertes i administració: 1 suport.
• Projecte de suport a l’atenció a infants en situació de risc: 1 peó de
neteja.
• Millores carrers centre històric de Valls: 1 peó de construcció.

Programa Treball i Formació RMI 2015, adreçat a persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció amb administracions
locals. A través d’aquest programa s’han incorporat deu persones en
els següents projectes:
• Treballem per la millora d’edificis municipals: 4 peons de neteja.
• Treballem per la millora de la ciutat: 5 peons de construcció i 1
oficial 2a.
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Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local. A través
d’aquest programa s’han contractat quatre AODL:
• AODL Ocupació (pròrroga).
• AODL Joventut (Ajuntament).
• AODL Recerca emergents.
• AODL Turisme.

Contractes en pràctiques. A través d’aquest programa s’han contractat
21 persones:
• 3 tècniques d’ocupació.
• 1 tècnica de participació.
• 2 tècnics de cultura.
• 1 tècnica d’àmbit social.
• 1 tècnica de comunicació.
• 1 tècnica de turisme.
• 1 tècnica de medi ambient i salut.
• 1 enginyer auxiliar.
• 1 tècnica d’arxiu.
• 1 tècnica auxiliar de joventut.
• 1 tècnica auxiliar de comerç.
• 1 tècnica auxiliar d’informàtica.
• 1 tècnic auxiliar de medi ambient.
• 2 auxiliars administratius.
• 2 treballadors familiars.
• 1 tècnic auxiliar de manteniment.

PROGRAMES

NOMBRE DE
CONTRACTES

Plans d’ocupació municipal

7

Treball als Barris

8

Treball i Formació

9

Treball i Formació RMI

10

Agents d’Ocupació Desenvolupament Local

4

Contractes en pràctiques

21

TOTALS

59
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Nombres contractes (PO/AODL)

2016

2015

59

33

5.4 Prospecció empreses
(Visites empreses)
Vallsgenera disposa d’un equip de prospectors d’empreses, els quals
desenvolupen les tasques de prospecció al territori, a través de visites a
les empreses i comerços. La finalitat d’aquestes visites és captar ofertes
de treball per poder-les gestionar des del servei d’intermediació, captar
llocs de pràctiques per als alumnes de programes formatius de Vallsgenera i oferir informació de l’oferta formativa per a treballadors en actiu
que s’ofereix. La tasca dels prospectors és clau per al coneixement de les
necessitats reals dels sectors productius. És a través d’aquest coneixement que des de Vallsgenera es poden dissenyar programes formatius i
d’assessorament adaptats a les seves necessitats.
Durant el 2016 s’han registrat 2.430 visites, 70 de les quals han estat
efectuades en empreses per primera vegada.

Visites a empreses

2016

2015

2.430

2.199
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6

Empresa

Vallsgenera està al servei de l’empresa des de les primeres fases del
seu cicle de vida, que consisteixen en el llançament d’un projecte empresarial basat en una bona planificació, i que culminen en una etapa de creixement i consolidació del projecte. Concretament, s’ofereix suport a les empreses existents a través de la gestió de les ofertes laborals, facilitant-los
el personal més preparat per a cada lloc de treball; oferint assessorament
empresarial en totes les fases de la seva consolidació, i facilitant la ubicació
de noves empreses en el territori, mitjançant la col·laboració amb Acció 10.

6.1 Oficina d’Empresa
Des de Vallsgenera, durant aquest 2016 s’ha impulsat l’Oficina d’Empresa, la qual es planteja com a objectius:
• Ser l’interlocutor únic i facilitador per a les empreses, per donar
suport en la gestió laboral i en la resolució de qüestions de diferents àmbits, tot facilitant la formació que necessita l’empresa.
• Donar suport en la gestió d’ajuts i subvencions.
• Oferir formació per a empresaris i emprenedors.
• Desenvolupar accions de treball en xarxa per a empresaris.
• Fixar un protocol d’acollida i acompanyament per a les noves empreses.
Durant l’any 2016, s’han donat d’alta 143 empreses/comerços/serveis que no estaven registrats anteriorment a l’aplicatiu de l’entitat. I, per
tant, el nombre d’empreses/serveis/comerços registrats a la base de dades en data 31/12/2016 és de 2.611.
Vallsgenera aposta per continuar treballant amb les empreses del territori, tot creant espais de contactes i impulsant les sinergies. El treball conjunt entre món empresarial i Administració local és clau per dinamitzar
el creixement econòmic d’un territori, i millorar així la creació d’ocupació
i incrementar la inserció de les persones que es troben en situació d’atur.
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6.2 Servei d’emprenedoria
El servei de suport a l’emprenedoria consisteix en facilitar les eines i
recursos a les persones emprenedores que tenen previst iniciar l’activitat,
així com les que ja han iniciat el negoci i necessiten algun tipus de suport
i assessorament.
Vallsgenera ofereix setmanalment una sessió informativa oberta a les
persones que volen iniciar la seva empresa. En aquestes sessions, se’ls
orienta i dona informació i recursos que són necessaris per iniciar una
activitat econòmica.
Els recursos que s’ofereixen són:
• Facilitat d’espais a través del Centre d’Iniciatives Empresarials.
• Xerrades informatives sobre ajuts, subvencions i finançament.
• Suport en l’elaboració del Pla d’empresa.
• Assessorament fiscal i laboral.
• Formació adaptada a les necessitats dels nous emprenedors.
• Assessorament i ajut en la sol·licitud de subvencions i ajuts existents.
• Suport en la consolidació empresarial.
• Suport en la reorientació d’empreses.

2016
Emprenedors atesos

285

Empreses creades (empreses+associacions)

46

Plans d’empresa acabats

28

6.3 Centre d’Iniciatives
Empresarials viver d’empreses
Pel que fa a l’ús del Centre d’Iniciatives Empresarials (CIE) l’any 2016
hi ha hagut un total de set empreses/associacions ubicades al CIE, a les
quals, a més de facilitar-los l’ús de l’espai, se’ls ha donat assessorament
i suport en la redacció del Pla d’empresa i assessorament durant tot el
procés de creació i posada en funcionament de l’empresa.
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6.4 Observatori laboral
Mensualment, des de Vallsgenera es publica un informe de l’observatori
laboral, el qual serveix com a eina bàsica per diagnosticar l’evolució de la situació laboral i l’activitat econòmica del territori, a curt i mitjà termini, així
com per realitzar la comparació amb altres territoris (poblacions, comarques, províncies i altres àmbits territorials). Els indicadors que es recullen
són la taxa d’atur, les dades d’afiliacions i de comptes de cotització a la
Seguretat Social, i de contractacions.

6.5 Projectes de suport a
l’empresa
Durant l’any 2016, Vallsgenera s’ha acollit a la convocatòria de programes de projectes innovadors i experimentals. A través d’aquest programa
s’ha dissenyat un instrument de promoció econòmica de Valls i l’Alt Camp,
anomenat Pacte Camp de Valls, parc industrial de l’Alt Camp. Es tracta
d’un pacte estratègic signat per dotze ajuntaments de l’Alt Camp que disposen de polígons industrials, els agents econòmics i socials del territori i
diverses empreses de sectors estratègics.
Les accions que es van desenvolupar durant el 2016 van ser:
• Creació de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic de Valls. Es
pretén que funcioni com a oficina única, per tal de donar resposta
a les necessitats de l’empresa, des d’un únic interlocutor en l’àmbit de l’Administració local. Els objectius a treballar són: promoció,
captació d’inversions i integració del talent i la innovació locals.
• Acció exterior. Consisteix a definir una estratègia de promoció exterior de les empreses del territori.
• Creació d’un ens públic-privat per impulsar la creació de xarxes i
potenciar les sinèrgies entre l’àmbit empresarial i industrial i l’Administració local.
• Talent vallenc. Integrar el talent, la creativitat i la innovació del
territori en empreses membres de l’ens creat.
El projecte Pacte Camp de Valls s’ha iniciat l’exercici 2016, però amb la
voluntat, des de l’Ajuntament de Valls, que sigui un projecte de futur, a través
del qual es pretén estar en contacte amb el món empresarial i conèixer les
necessitats reals de les empreses, tant les presents com les futures. Des
de Vallsgenera, i des de l’Ajuntament de Valls, es vol treballar directament
sobre les demandes de les empreses en els àmbits de formació i ocupació,
tot facilitant la implantació de nous projectes empresarials al territori.
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7

Jornades i activitats

Durant l’any 2016, Vallsgenera ha desenvolupat diverses activitats i jornades, dirigides a la sensibilització i divulgació d’un ampli ventall de temàtiques diverses, vinculades a l’emprenedoria, les noves tecnologies o
la innovació, les quals creen espais de reflexió i intercanvi d’experiències
entre els diferents agents del territori. Tot seguit es presenta una breu
descripció de cadascuna:
Workshop Energia i Empresa. Jornada organitzada juntament amb
l’entitat Open Energy Institute, va donar resposta a les necessitats i
característiques particulars del teixit empresarial de Valls, i les empreses van aprofundir en els avantatges d’aplicar mesures d’estalvi
energètic, així com en la millora de la competitivitat empresarial. Data:
10/03/2016. 60 participants.

Jornada Workshop Energia i Empresa
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Jornades 2.0, organitzades pel Punt Òmnia de Vallsgenera:
• Seguretat i privadesa en temps de megadades (Big Data). Es va donar resposta a aquestes preguntes: Com s’obtenen les megadades?
Qui i on té les megadades? Doble ús de les megadades. Privadesa i
doble ús. Com podem cedir legalment dades sensibles per a doble
ús? Què pot fer el ciutadà si no se’n refia? Data: 26/01/2016. 9 participants.
• Construint una ciutat intel·ligent. Va servir per conèixer conceptes
relacionats amb el tema de les smart cities, i per descobrir les oportunitats que pot oferir al nostre territori per impulsar projectes locals. Data: 24/02/2016. 10 participants.
• Gamificació: moda o oportunitat. Xerrada per conèixer el significat de la gamificació i presentació de diferents experiències. Data:
27/04/2016. 17 participants.
• Les dades de la societat del coneixement. Es va presentar què és
la infografia, la qual neix com un mitjà de transmetre informació i
coneixement de forma gràfica. Data: 25/05/2016. 9 participants.

Diabetis i dieta mediterrània. Jornada organitzada des de l’Antena de
Valls del Campus Extens de la URV, conjuntament amb l’Associació de
Diabètics de Catalunya. Data: 10/05/2016. 45 participants.

Acte de reconeixement a les empreses col·laboradores amb les activitats de Vallsgenera. Es va fer un reconeixement a les empreses que
col·laboren amb els diferents serveis de l’entitat, a través de l’acollida
d’alumnes en pràctiques, o implicant-se en programes de contractació.
Data: 26/05/2016. 70 empreses participants.

II Jornada Comarcal Empresa i Territori A Valls i l’Alt Camp, organitzada per Vallsgenera i l’Ajuntament de Valls, en col·laboració amb la
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili. Els objectius van ser: obtenir informació econòmica i
social del territori, recollir l’opinió dels empresaris que tenen les seves
empreses a la comarca, elaborar un quadre de propostes d’actuació
realitzables per millorar el territori i les seves empreses, detectar i reivindicar les fortaleses de l’Alt Camp, buscar solucions a les seves debilitats i marcar vies executives mitjançant un pla de treball senzill i pràctic
que permeti fer progressar les empreses de Valls i de l’Alt Camp. Data:
31/05/2016. 25 participants.
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Jornada Emprenedoria Col·lectiva

Jornada Emprenedoria Col·lectiva, organitzada conjuntament per
Vallsgenera, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Catalunya Emprèn, el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Els àmbits que es van treballar van ser “El perfil de les persones
consumidores i usuàries de cooperatives”; “Línies d’ajuts i subvencions
per a empreses d’economia social i per a l’autoocupació dins del programa de Garantia Juvenil”, i una xerrada sobre les cinc competències
de l’emprenedoria col·lectiva; i, finalment, la bona pràctica “Roba amiga”, exemple d’economia cooperativa i empresa d’inserció laboral. Data:
20/06/2016. 19 participants.

Desenvolupament del Consell Econòmic i Social de Valls, espai de debat i deliberació amb la participació dels diferents estaments i agents
implicats en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i el seu
entorn. Data: 12/07/2016. 27 participants.

Premis als treballs de recerca de Batxillerat de l’Alt Camp, organitzat
des de l’Antena de Valls del Campus Extens de la URV. Acte de lliurament de premis de la 8a edició dels premis als treballs de recerca de
Batxillerat de l’Alt Camp Data: 13/07/2016. 35 persones.
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IV Jornada de Noves Oportunitats de Negoci. Trobada entre franquiciadors i emprenedors, organitzada conjuntament amb l’Associació Espanyola de Franquiciadors, amb l’objectiu de conèixer el funcionament
del món de les franquícies. Data: 19/07/2016. 29 participants.
Cicle de Jornades Empresarials:
• Jornada Startups. Accelera el creixement de la teva empresa. Dirigida a aquelles empreses que volien confirmar les seves idees i
reafirmar la seva estratègia. Concretament, es presentà el model
Lean Canvas, el sistema que està revolucionant els models de negoci
i que utilitzen la major part de les startsups tecnològiques de tot el
món. Data: 11/11/2016. 20 persones.

IV Jornada de Noves Oportunitats de Negoci

Jornada Startups
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Jornada Networking

• Jornada Networking, que tenia com a objectiu fomentar la relació
entre emprenedors, empreses, comerços i qualsevol persona que
tingui un projecte en vies de desenvolupament, amb format de trobada amb entrevistes curtes i bidireccionals entre tots els participants.
En cada entrevista, les empreses exposen de forma breu, clara i concisa què fan amb l’objectiu de fer un primer contacte i intercanviar informació de les empreses, i crear sinergies entre elles. Data:
29/11/2016. 50 participants.
• Jornada de finançament. Té com a objectiu presentar als assistents
les diverses alternatives de finançament empresarial, per ajudar a
descobrir a les empreses i emprenedors la millor opció per finançar
el seu projecte i conèixer les diferents fonts de finançament al seu
abast. Data: 15/12/2016. 20 participants.
Taller de robòtica en família. Activitat organitzada des de l’Antena de la
URV, que s’emmarcava en la Setmana de la Ciència. Data: 14/11/2016.
17 persones.
Jornada Onomàstica de l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades. Activitat organitzada conjuntament per l’Antena de Valls de la URV i l’Institut d’Estudis Vallencs. Activitat d’estudi i divulgació de la toponímia i
antroponímia de la comarca de l’Alt Camp i del seu entorn. Data: 26 i
27/11/2016. 40 persones.
Xerrada divulgativa al voltant de l’ictus: detecció, prevenció i ràpida detecció i actuació en cas necessari. Activitat organitzada conjuntament
entre l’Antena de Valls de la URV i el Club Bàsquet Valls per a la Marató
de TV3. Data: 15/12/2016. 45 participants.

Memòria d’activitats 2016
IMDL VallsGenera

38

Les dades del 2016
Acollida / orientació / Serveis Laborals
1.459 persones han
passat per Orientació

2.089 persones ateses a
l’Acollida Laboral,
753 de les quals
són noves

350 participants als
programes laborals

Formació ocupacional
471 persones participants
en programes formatius
332 participants
en pràctiques en
empreses

161 insercions
de joves

315 insercions de la
formació ocupacional

225 joves
participants

Formació contínua
536 participants en formació contínua,
amb un increment del doble respecte del 2015

Ofertes gestionades
315 ofertes
gestionades,
amb un
increment del
36% respecte
del 2015

628 llocs de
treball, amb un
increment del
56% respecte
del 2015

1.607
currículums
enviats a ofertes

46 empreses
creades

Suport a 28
plans d’empresa
acabats

Emprenedoria
285
emprenedors
atesos

