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Aquesta documentació, per ser vàlida, s'ha d'annexar a la sol·licitud electrònica corresponent.
Més informació a https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio 
Formulari associat
Sol·licitud de recursos del Catàleg 
Memòria de sol·licitud
C1-001-16
..\..\..\..\..\..\..\SGL\Tecnologies\Web\Logos\logo_xarxa_2016_2019.png
Memòria de sol·licitud
Servei de Govern Local
NORMAL.dot
34
19/03/2009 12:36:00
125/03/2009
23/03/2009 12:59:00
37
2
391
2069
4
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
125952
165
108
2394
125/03/2009
El present document s'ha d'annexar a la sol·licitud d'aquells recursos del Catàleg que defineixen com a condició de concertació la presentació d'una memòria o projecte de l'actuació. És important emplenar els diferents apartats amb la màxima informació ja que són indicadors claus per a la valoració de la sol·licitud.
Àrea de la Diputació de Barcelona
Programa
Recurs
Classe del recurs
Àmbit
Dades identificatives
NIF
Ens sol·licitant
Dades bàsiques de l'actuació
Objectius i resultats esperats
Objectius
Resultats esperats
Cicle de l'actuació
Execució de l'actuació
Cronograma previst d'execució de l'actuació
Nom de l'activitat
Descripció
Localització
Data prevista
Periodicitat de l'actuació
Modalitat d'execució <seleccionar la que correspongui>:
Si l'actuació és executada conjuntament amb altres ens locals, citeu-los. 
Ens sol·licitant
% d'execució de l'actuació previst
Breu descripció de la tipologia de despeses prevista
Ens executor
Nom
NIF
% d'execució de l'actuació previst
Breu descripció de la tipologia de despeses prevista
Dades econòmiques
Ingressos previstos
Concepte
Import previst
Despeses previstes
NOTA: En el cas d'actuacions plurianuals, especifiqueu  el pressupost d'ingressos i despeses per a cada any a l'apartat Altra informació d'interès.
Concepte
Import previst
L'import total de les despeses ha de coincidir amb l'import del cost total previst de la sol·licitud.
NOTA: En el cas d'actuacions plurianuals, especifiqueu  el pressupost d'ingressos i despeses per a cada any a l'apartat Altra informació d'interès.
NOTES: 
 
- La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer servir la informació d'aquesta memòria a efecte d'estudi i anàlisi dels projectes d'actuació locals.
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	CampoTexto1: 
	arees: Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
	programes: Polítiques de mercat de treball
	productes: Projectes singulars per a la dinamització del mercat de treball local
	classe: Ajuts econòmics
	ambit: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
	ens: AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
	nif: P0831200A
	nomactuacio: DISSENYEM PENSANT:  Laboratori d'idees per a la millora de l'ocupació a Badia i Barberà del Vallès
	CampoTexto3: INICI DEL PROJECTE

Els darrers anys des de  l'Ajuntament de Badia s'ha portat a terme diferents activitats orientades a identificar les línies prioritàries d'intervenció i desenvolupar projectes innovadors en l'àmbit de la promoció social i econòmica del territori. Entre aquestes activitats destaca l'elaboració d'un estudi sobre els perfils de les persones aturades de la ciutat, amb l’objectiu de realitzar una l’anàlisi de les persones registrades a la Xarxa Xaloc . Persones que, donat el context de recessió tan intens i prolongat en el temps, són usuaris i usuàries del servei per a intentar refer la situació laboral complexa i que el mercat laboral està oferint.

El col·lectiu registrat que es va analitzar posa de manifest un mercat laboral erm en llocs de treball i estancat, acumulant així a tot el conjunt divers de persones que necessiten noves respostes davant d’una manca de treball. En aquest sentit s'identifiquen grups de persones en situació d'atur cada vegada més heterogenis, molt marcats per diferents generacions, capital formatiu, trajectòries laborals i responsabilitats familiars. Tenint en compte aquest mosaic de realitats complex i dramàtic en alguns casos, l’informe tenia la missió de classificar les persones registrades; de generar grups homogenis que ajudessin a aplicar accions i ajudes eficients als col•lectius que s’han identificat.  

Els grans grups analitzats estan condicionats per l’edat –generació–, el sexe, el nivell acadèmic i, sobretot, l’experiència laboral. Les característiques comunes d’aquests perfils són les següents:

- Dificultats significatives per a retornar a curt termini al mercat laboral i, per tant, es consideren com a col•lectius vulnerables i/o amb risc d’exclusió social.
- Poca predisposició o disponibilitat  a reincorporar-se al sistemes de formació reglada i ocupacional i amb dificultats per a establir un itinerari formatiu-ocupacional.
-Existència d'alts índexs d’atur de llarga durada, molts d’ells estan sustentats per subsidis i, alhora, tenen responsabilitats familiars.
- Trajectòries i experiència laborals basades en tasques poc qualificades i disperses .
- Vincle cada cop més feble amb el món laboral (outsiders), amb repercussions socials i personals. Atrapats per les baixes qualificacions, la temporalitat i el baix salari, l’impacte és present a tot el seu entorn (família, relacions socials, i benestar psicològic).

A partir d'aquesta radiografia es van plantejar accions per treballar de manera diferent amb aquests col·lectius, a través del seu empoderament. Els tallers de co-creació van sorgir d'aquesta reflexió. Duant el 2014 i 2015 s'han realitzat (n'hi ha un encara en curs) quatre sessions, amb un èxit considerable, el que ens permet comprovar que es tracta d'un instrument eficaç, tant per treballar amb les persones aturades com amb les empreses. 

COL·LABORACIÓ AMB BARBERÀ 

Des del 2015 hem col·laborat amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès en diversos projectes. D'entrada vam plantejar al SOC comptar amb un impulsor propi conjunt per al Garantia Juvenil. Més endavant, vam plantejar una acció integral conjunta en el marc del GJ, que va ser aprovada en el context d'un projecte comú amb Sabadell, Terrassa i Rubí. D'altra banda, estem preparant una convocatòria d'Erasmus + amb partners alemanys i letons. 
Arrel d'aquesta col·laboració, es va plantejar l'interès d'enfocar de manera conjunta accions per a les persones desocupades, tenint en compte la contiguitat territorial, la presència de col·lectius de tipologies relativament semblants i la possibilitat d'optimitzar i complementar els recursos del territori.  D'altra banda, els dos ajuntaments tenen facilitat per integrar en els seus processos altres àrees i altres actors locals.
Compartint una mirada basada en l'empoderament de les persones, la seva integralitat i l'ús dels recursos del territori, els tallers de cocreació se'ns van plantejar com una opció interessant de desenvolupament de polítiques ocupacionals. Es van integrar opcions interessants que enriquiran el projecte, com és treballar també sobre les empreses i, en especial, pel que fa a la responsabilitat social corporativa i a la incorporació d'actors associatius als tallers. 
Aquest treball conjunt permetrà anar més enllà en aquest projecte, ja que els tallers seran més rics, tan en persones participants com en empreses i recursos del territori.
És també un bona oportunitat per teixir complicitats diferents amb les empreses, fet que ens permetrà establir accions  a altres nivells estratègics: formacions específiques, borsa, pràctiques, formació dual. 
	: 
	Celda5:  Identificació i suport al desenvolupament de projectes col·lectius i 
suport al desenvolupament de projectes personals d'inserció 
	projectenou: 1
	projectexistent: 0
	colbeneficiaris: Les activitats s'adrecen al conjunt de la població en situació d'atur dels dos municipi, amb especialment als col·lectius identificats com a prioritaris i que disposen de menys recursos. S'han exclós els joves, que enguany disposen als nostres municipis de recursos del Garantia Juvenil. Aquests col·lectius són:

- Dones de 25 a 44 anys amb formació (moltes d’elles, secundària i, algunes, de cicle mig o superior) però limitades pel desenvolupament de tasques familiars que li condicionen la seva disponibilitat i, consequentment, el seu desenvolupament professional.  En molts casos l'accès al mercat de treball es dóna en treballs amb baix nivell de qualificació, alt nivell de temporalitat  i salaris mínims.  

- Dones majors de 40-45 anys, baix nivell de formació, experiència laboral desestructurada i precària i manca de competències professionals donada la feble relació entre elles i el mercat laboral. Moltes d’elles tenen l’experiència de feines temporals (alternança entre ocupació i desocupació), no qualificades i amb condicions molt precàries (alts índexs de treball submergit).  

- Homes amb perfils relacionats al món de la indústria i la construcció i que tenen una llarga especialització en la seva feina i poca o nul•la experiència en altres sectors. Per tant, es pot estimar poca flexibilitat en la seva mobilitat intersectorial i poca predisposició a la formació.  

- Persones que configuren les ocupacions sense qualificació, mantenen nivell acadèmic baix, feines amb escassa iniciativa i promoció, precàries i amb responsabilitats familiars molt actives. Es construeix una relació molt precària amb el mercat laboral que els condueix al risc de pobresa (working poor). 

Tanmateix, l'impacte del projecte va més enllà de les persones que hi participaran directament. Aquest tipus de treball pretén un gir cultural de la passivitat (demanda-espera) a la proactivitat (projecte) en la relació entre les persones usuàries i l'Ajuntament. Pretenem a mig termini que es doni una contaminació de les persones proactives cap a altres grups progressivament majors de persones usuàries, directament a través de les persones que han participat en els tallers, com per part de dels agents del territori que s'hi impliquen. Des d'aquesta perspectiva, els tallers de cocreació es situen en el centre de les polítiques ocupacionals del municipi i esdevenen un element dinamitzador i transformador de la resta d'accions, ja que es centren en la creació de projectes proactius de sortida de la situació d'atur protagonitzats per les mateixes persones usuàries. 
El projecte permet a més respondre a una demanda permanent de la població i els professionals, la necessitat d'un acompanyament i un suport emocional permanent a les persones aturades.

El projecte també tindrà impacte en les empreses, ja que es treballarà amb elles pel que fa a responsabilitat social corporativa i en el fet de potenciar la seva presència com actors al territori. També tindrà impacte en els col·lectoius i associacions, ja que se les implicarà als tallers amb el triple objectiu d'oferir activitat i xarxa a les persones aturades, detectar espais de possible activitat econòmica i prendre consciència de la difícil situació de les persones en atur.

	CampoTexto4: Directes: Personal 
Despeses indirectes
	Celda7: setembre-desembre
	metodologia: La metodologia general del projecte es basarà en un conjunt de tècniques generals:

• L’anàlisi documental, bibliogràfic i estadística.
• L’assessorament expert. 
• Les entrevistes personals i exploratòries. 
• L’anàlisi descriptiva estadística (fonts secundàries).
• Les tècniques de mineria de dades (fonts secundàries). 
• L’anàlisi de contingut.

D’altra banda, tindrà en compte les diferents tècniques de Desing thinking.

• Story boards.
• Idea generation
• Stakeholder’s maps.
• Customer journey maps.
• Cocreació.
• Business model canvas.
• Services prototypes.

	seguiment: L'avaluació i seguiment es basarà en tot un quadre d’indicadors: 
a) dimensió política i/o estratègica
b) la dimensió centrada en l’usuari (i/o client)
c) dimensió dirigida a l’organització i els seus recursos humans 
d) la dimensió concentrada en la vessant econòmica del servei, costos associats i finançament. 

En aquest sentit es preveu la realització d'un informe que inclogui  els resultats obtinguts i recollits per a cadascuna de les edicions els resultats específics aixi com també dels finals i per al conjunt del projecte.

Tota aquesta informació que serà la la base per a analitzar el conjunt de la intervenció i per ajudar a configurar línies d’actuació posteriors. Tenint en compte, sobretot, l’efectivitat (impacte en el col•lectiu) i l’eficiència (benefici/cost).  


	equiptreball: La coordinació i seguiment general del projecte serà portat a terme des d'un grup de treball constituit per dos tècnics de  l'Àrea d'acompanyament a les persones de l'Ajuntament de badia del Vallès i dos tècnics de Barberà Promoció. En moments concrets es preveu la participació de tècnics municipals (especialment els de d'ocupació, serveis socials, joventut i educació)  tècnics del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i  l'assistència tècnica contractada per al desenvolupament d'una part de les activitats.

Aquest equip es reunirà quinzenalment i tindrà com a objectius:
- La concrecció dels participants (entitats i persones) de cadascuna de les edicions.
- El seguiment de les activitats previstes en cadascuna de les edicions.
- L'articulació i coordinació dels recursos necessaris.
	contractacions: Es preveu la contractació d'assistència tècnica externa per al desenvolupament de les accions.
	mensual: 0
	setmanal: 0
	trimestral: 0
	anual: 1
	altra: 0
	altraespecifiqueu: 
	CasillaVerificación1: 1
	ShowMoreBtn: 
	AportDiputacio: 46.261,20 €
	FonsPropis: 30.840,80 €
	AportGeneralitat: 
	AltresIngressos1Txt: 
	AltresIngressos1: 
	AltresIngressos2Txt: 
	AltresIngressos2: 
	AltresIngressos3Txt: 
	AltresIngressos3: 
	AltresIngressos4Txt: 
	AltresIngressos4: 
	AltresIngressos5Txt: 
	AltresIngressos5: 
	TotalIngressos: 77.102,00€
	ConcepteDespesa1: Contractació dels tallers i el treball amb les empreses i agents
	TotalDespesa1: 41.019,00 €
	ConcepteDespesa2: Suport d'orientació a les persones participants (9 mesos)
	TotalDespesa2: 17.142,00 €
	ConcepteDespesa3: Despeses indirectes
	TotalDespesa3: 11.250,00 €
	ConcepteDespesa4: Despeses directes (tècnics implicats)
	TotalDespesa4: 7.691,00 €
	ConcepteDespesa5: 
	TotalDespesa5: 
	ConcepteDespesa6: 
	TotalDespesa6: 
	ConcepteDespesa7: 
	TotalDespesa7: 
	ConcepteDespesa8: 
	TotalDespesa8: 
	TotalDespeses: 77.102,00€
	altrainfo: L'execució és superior en el cas de Badia perquè la contractació de la consultora es farà des del nostre Ajuntament, tot i que l'aplicació real serà del 50-50.



