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Objectius i valors
Contribuir a la millora
social i al
desenvolupament
competencial de les
persones

Afavorir la igualtat d’oportunitats
Millora de l’ocupabilitat

Desenvolupament de les competències
Xarxa entitats
Compromís teixit empresarial

Serveis a
persones
 Orientació al client

Serveis a
empreses i
entitats

 Qualitat
 Treball en equip

 Impacte

Actuacions d’orientació, formació i inserció per a millorar
l’ocupabilitat de les persones i el seu desenvolupament
personal i professional.

Serveis a les persones
 Orientació i

Acompanyament a la
Inserció (SOC)

 Recull d’activitats per
a la inserció laboral

 Club de feina

Adreçat a persones aturades en
recerca de feina inscrites en el
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

 Orientació

Persones aturades en recerca de feina de les
xarxes locals d’ocupació

Tallers de recerca de feina
Sessions d’orientació

 Borsa de treball

educativa i
professional

Estudiants i persones
desorientades a nivell
laboral o educatiu

Persones aturades i/o treballadores participants dels
programes de l’entitat

Persones
aturades
i
treballadores en recerca de
feina i/o millora professional

Eixos de treball

Atenció
personal
-Adaptació a
necessitats
-Pla d’actuacions
personal

Orientació
a l’acció

-Dispositiu actuacions
-Entrevistes
-Accions formatives
-Treball en xarxa entorn

Seguiment

-Acompanyament i
suport
-Proactivitat

Millora
ocupabilitat

Serveis a les empreses
Conjunt d’activitats dirigides a
les empreses que necessiten
cobrir vacants i/o
assessorament relacionat amb
els recursos humans.

Intermediació
laboral

Plans
formació

L’objectiu principal apropar les
persones a les empreses per
afavorir la inserció laboral i,
alhora, ajudar a aconseguir els
objectius de les empreses.

INSERCIÓ
LABORAL I
MILLORA
COMPETENCIAL

Serveis a les empreses
 Borsa de treball i pràctiques

 Inserció i intermediació laboral

Persona
usuària

Empreses

Metodologia

Oferta

Demanda
Preselecció
Entitats

Persona
usuària

Captació
difusió
demanda

candidats

Selecció
perfils

Seguiment
en el
procés
d'inserció

Amb la xarxa d’empreses i entitats col·laboradores captem ofertes de llocs vacants en els diferents
àmbits professionals adients al perfil de les persones usuàries participants en els programes i projectes
de l’entitat

 Formació
Disseny i impartició d’accions formatives

175
Orientació i
acompanyament a
la inserció (SOC)

2504,15

19

Tallers Recull
d’activitats
(Diputació
Barcelona i
Ajuntaments
província)

53,71%

hores d’atenció

14,31h. per persona

12%

Personalment

56%

Correu electrònic i altres

32%

Telefònicament

Demandes relacionades amb
Formació superior
25%
Formació secundària 53%
Formació ocupacional o altres 22%

persones

tallers
impartits

Llarga durada
Primera feina

22

4

Curta durada
43,43%

participants

persones

Orientació
educativa i
professional

106

Durada atur

2

Procés de selecció

1

Coaching en la cerca de feina

1

Com cercar feina

Serveis a persones

Club feina

69

2,86%

Resultats de l’any

Arenys de Munt
Castelldefels
Montornès del Vallès

Resultats de l’any
Origen de les persones ateses

%

67,31

15,38

Oficines de Serveis locals
Treball
d’ocupació

Indicadors
satisfacció



%

33,14%

%

inserció

19,43

1,5

Iniciativa
pròpia

Altres

Valoració global

Qualitat

9,35

9,39

Personal orientador/formador

9,75

Serveis a persones

%

Resultats de l’any
Empreses

Serveis a empreses

• 62 Empreses visitades
• 32 Empreses noves xarxa col·laboradors

• 29 Acords de col·laboració
Acords

• 62 Ofertes de treball captades
• 79 Candidatures tramitades
• 11 Insercions
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Altres

Estètica i similars

ETT

Transport

CET

Serveis de neteja

Serveis…

Magatzem

Seguretat

Lleure i sociocultural

Jardineria

Instal.lacions

Informàtica i…

Indústria química

Indústria metàl·lica

Indústria del vidre

Indústria del plàstic

Indústria del paper

Indústria alimentària

Distribució d'energia

Construcció

Població empreses

Comerç

Sectors empreses

Ofertes
treball

Badalona
Barcelona
Santa Coloma G.
Sant Adrià B.
Montcada i R.
Mollet del Vallès

27
24
2
5
3
1

Resum econòmic
Balanç de situació
ACTIU
ACTIU NO CORRENT (101)

2017
117,51

Immobilitzat material (111)

117,51

ACTIU CORRENT

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET (185)

2017
-73.662,09

Fons propis (186)

-73.662,09
-50.300,34
-23.361,75
138.754,14

.Resultat de l'exercici (199)
.Resultat d'exercicis anteriors (195)

64974,54

PASSIU CORRENT (228)
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
(149)
.Clients per vendes i prestacions de serveis (150)
.Clients per vendes i prestacions de serveis a CT (152)

-35.758,81
-35.758,81
-35.758,81

Altres deutors

Inversions financers a curt termini (168)
Efectiu i altres actius líquids equivalents (177)
TOTAL ACTIU

100.733,35
65.092,05

-

83.201,19

.Altres deutes a curt termini (237)
Creditors comercials i altres comptes a pagar (239)
.Proveïdors (240)
.Proveïdors a curt termini (242)
.Altres proveïdors (249)
TOTAL NET I PASSIU (252)

83.201,19
55.552,95
978,31
978,31
54.574,64
65.092,05

Operacions continuades
Import net xifra negoci (255)
Aprovisionaments (260)
Feines fetes per altres empreses (263)

Altres ingressos d'explotació (265)
Subvencions d'explotació incorporats a l'exercici (269)

Despeses de personal (270)
Sous, salaris i assimilats (271)
Seguretat social a càrrec de l'empresa (274)

Altres despeses d'explotació (279)
Amortització immoblitzat (284)

Resultat explotació (296)

Ingressos financers (297)

2017
3.915,00
-25.834,96
-25.834,96
122.192,42
122.192,42
-116.453,15
-98.480,83
-17.972,32
-33.977,13
-88,37

-50.246,19

36,20

De participaciones en instrumentos de patrimonio (298)
. En terceros (300)
De valors negociables i altres instruments financers (301)

Despeses financeres (305)
Per deutes amb tercers (307)

Resultat financer (324)

-90,35
-90,35
-54,15

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (327)

-50.300,34

Resultat abans d'impostos (325)

-50.300,34

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (500)

-50.300,34

Resum comptes pèrdues i guanys

Resum econòmic

Resum econòmic
Despeses i ingressos

Despeses
Serveis exteriors
Lloguers
Reparacions i manteniment
Serveis externs
Assegurances
Subministraments
Compres
Altres
Total serveis exteriors
Tributs
Altres tributs
Despeses personal
Total despeses personal
Total despeses

2017
10091,3
750
1213
850
2250
1400
450
17004,3
175
108258,12
125437,42

Ingressos

2017
Subvencions

122192,42

Altres ingressos administració

1995

Altres

1250

Total ingressos

125437,42

