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INTRODUCCIÓ  

 

La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, impulsada pel Govern i aprovada pel 

Parlament de Catalunya el maig de 2004 (Llei 2/2004, de 4 de juny), respon a una de les 

prioritats de la Generalitat de Catalunya: la intervenció integral de barris amb l'objectiu 

d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen.  

 

Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat 

ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica. Aquesta llei estableix la creació del 

Fons de Foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de 

col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que 

emprenguin els diversos municipis.  

 

El desembre de 2004, la Generalitat va adjudicar les subvencions a la primera convocatòria de 

la llei. Entre els 13 municipis que es van beneficiar d'aquesta primera convocatòria s'hi va 

incloure Manlleu, amb el Pla de millora del barri de l'Erm, amb un pressupost de 17 milions 

d'euros. 

 

L’Ajuntament de Manlleu va executar el pla durant els anys 2004 a 2010 i una pròrroga 

extraordinària el període 2011 – 2014. 

 

Des de l’any 2007  i fins el 2015, l’Ajuntament de Manlleu, han impulsat 9 Plans d’execució 

anual del projecte “Treball als barris” per a millorar la formació i l’ocupació a la zona d’actuació 

a través de l’aplicació del Projecte de Millora del Barri de l’Erm.  

 

A les 4 primeres convocatòries, vam prioritzar i donar molta importància als mòduls 

d’ocupació, el de serveis a la comunitat per poder recolzar tasques al barri, molt especialment 

l’obertura de patis, l’alfabetització, recolzament a les entitats i suport als educadors de carrer, i 

pel que fa al mòdul d’horticultura, per generar ocupació a persones a l’atur amb baix nivell 

formatiu, a l’igual que els plans d’ocupació que fomenten la millora de l’espai públic i han 

generat també ocupació. 

 

Després de 4 edicions de treball als barris i coincidint amb la finalització de la llei de barris,  es 

va fer un esforç important, amb tots els tècnics involucrats ens els diferents projectes, per 

revisar les actuacions i resultats obtinguts en els primers 4 anys, i gràcies a aquest exercici ens 

vam adonar de la necessitat de començar projectes nous que ens havien de permetre 

consolidar el treball realitzat durant els darrers 4 anys i enfocar noves necessitats detectades. 

Amb aquest objectiu l’any 2011-2012 es van plantejar noves accions que ens han permès 

incidir en les necessitats detectades: 

 

+ treball al carrer 

+ ocupació 

+ professionalitat 
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+ cohesió social 

 

Durant les edicions 2011-2013, s’ha aconseguit tenir més presència al carrer i personal tècnic 

donant  continuïtat a la feina feta des dels diferents programes ocupacionals. En els últims 

anys i davant de l’elevada taxa d’atur de Manlleu i que queda molt més evidenciada al Barri de 

l’Erm, a part del dispositiu i els tècnics, es van prioritzar accions destinades a la formació i el 

treball, i enguany seguim amb la mateixa línia de treball. 
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A. Part general: 
descripció general del Pla 
d’execució anual. 

 
 

 

 
 

1. Diagnosi del barri objecte de la intervenció: descripció i anàlisi 
de la situació poblacional, socioeconòmica i ocupacional amb els 
indicadors que reflecteixin la situació descrita.  
Plànol d’ ubicació del barri objecte d’actuació en el municipi 
 
 
 
 
 
 
 



8 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

 
 
MANLLEU. Territori i població 

 

 

Manlleu limita al nord amb el municipi de Torelló, a l'est amb l'Esquirol i les Masies de Roda, al 

sud amb Gurb i a l'oest amb les Masies de Voltregà.  

En termes de comunicacions, per una banda a l’oest de la població es posiciona verticalment la 

línia ferroviària Barcelona – Puigcerdà, infrautilitzada per motius d'inanició en inversió 

pressupostària. Per altra banda diverses carreteres locals uneixen Manlleu amb les poblacions 

properes i amb les grans vies de comunicació: pel nord amb Torelló i la C-37 (eix Vic-Olot); pel 

sud amb Vic i la C-25 (eix Transversal); per l'oest amb La Gleva i Sant Hipòlit de Voltregà i 

Masies de Voltregà i amb l'autovia C-17; per l'est amb Roda de Ter i amb Sant Martí Sescorts i 

l'antiga comarcal Vic-Olot, C-153. 

El riu Ter ha definit els límits de la ciutat i en caracteritza l’entorn paisatgístic i el seu 

desenvolupament urbà. El passat, present i futur de Manlleu manté una relació directa amb el 

riu Ter, riu que ha estat i és testimoni dels avenços i canvis tecnològics, econòmics i socials.  

L’aigua i la força del Ter han passat de ser simple font d’energia a ser motor de vida i impulsor 

del canvi social que s’ha viscut a les vores del riu, on la vida quotidiana avança enmig 

d’antigues fàbriques urbanes i de riu, canals i turbines que s’ubiquen encara al llarg d’aquesta 

emblemàtica façana fluvial de 4 km: entre elles, la Colònia Rusiñol amb el Cau Faluga, l’antiga 

residència de tendències modernistes de la família Rusiñol o l’antiga fàbrica de riu de Can 

Sanglas, avui convertida en el Museu del Ter. És aquest passat industrial el fet més característic 

de la identitat pròpia de la ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes, fet que queda palès si 

recorrem l’actual Passeig del Ter, el centre d’oci i de lleure a cel obert més viu de Manlleu.  

Manlleu,  és una població situada a la 

part central de la comarca d'Osona, 

essent el segon municipi més poblat 

amb una població de 20.228 

habitants, segons dades del padró de 

2015, els quals suposen un 13,02% del 

total de la comarca. 

 

El terme municipal ocupa 17,2km², un 

1,5% de la superfície osonenca, i la 

seva densitat de població és de 1.176 

habitants per km², fet que el 

converteix en el quart municipi més 

densament poblat de la comarca. 
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Tradicionalment, la població de Manlleu ha influenciat, i alhora s’ha vist influenciada, per 

altres poblacions veïnes amb les quals ha teixit una xarxa de relacions territorials. Tota aquesta 

àrea d’influència (composada per Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Masies de Voltregà, Santa 

Cecília de Voltregà, Masies de Roda, Roda de Ter, L’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit) representa 

una població de 36.393 habitants, suposant per tant un 23,49% de la població de la comarca 

d’Osona, la qual té un total de població de 154.925 habitants, amb dades de 2015. 

 
 
Concretament, pel que fa als serveis de 
promoció econòmica, Manlleu ha estat  
treballant i donant cobertura a aquests 
territoris veïns que acaben configurant 
l’àrea d’influència natural. Aquesta 
està composada per: 
 

 A la seva  banda esquerra, pels 
municipis del Voltreganès: Sant 
Hipòlit, Masies i Santa Cecília 

de Voltregà. 
 

 I, a la seva banda dreta, pels 
municipis del Cabreres, i  Roda 
de Ter i les Masies de Roda.  

 
L’àrea d’influència descrita és aquella 
en que la ciutadania i les empreses 
utilitzen Manlleu com un centre de 
referència socioeconòmica. 
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Com a breu radiografia demogràfica, les següents taules aporten algunes dades rellevants en 

termes comparatius i d’anàlisi. 

 

 
Manlleu 

Àrea 
influència 

Osona Catalunya 

      Densitat         

Superfície (km2) 17,20 287,2 1260,30 32.108 

Habitants/km2 1.177 27,58 122,90 234,20 

      Població (2015)     

Total 20.228 36.393 154.925 7.508.106 

Homes 10.096 18.093 77.219 3.691.745 

Dones 10.132 18.300 77.706 3.816.361 

Variació interanual (2014-2015) -0,25% -1,09% 0,02% -0,14% 

     Edat mitjana de la població (2015)     

Total 40,5 44,64 41,55 42,05 

Homes 39,6 43,96 40,2 40,7 

Dones 41,9 45,32 42,9 43,4 

     Població estrangera (2015) 

Total 4.112 5.185 19.714 1028069 

Homes 2.091 2.627 10.320 536.072 

Dones 2.021 2.558 9.394 491.997 

Variació interanual (2014-2015) -4,39% -6,63% -4,07% -5,98% 

Taxa d'estrangeria 20,33% 6,71% 12,72% 13,69% 

Proporció de població d’origen extracomunitari 18% - 10,7% - 

    Distribució d’extracomunitaris/es per nacionalitats     

      -Marroc 80,1% - 50% - 

      -Xina 2,9% - 5,8% - 

      -Paquistan 0,3% - 0,4% - 

      -Bolívia 0,2% - 1,5% - 

      -Equador 0,7% - 2,2% - 

      -Altres països 15,8% - 40,1% - 
Font: Elaboració pròpia a través de Observatori Socioeconòmic d’Osona i Indicadors bàsics del mercat de treball 2016: 
Diputació de Barcelona. 

 
→ El pes de la immigració estrangera, tot i que en regressió amb una taxa d’estrangeria del 

20,33% (-4,39% respecte 2014) ha adquirit unes dimensions força superiors a les del conjunt 

de la demarcació, i també a la mitjana comarcal. Manlleu és, de fet, el segon municipi de la 

comarca amb un percentatge de residents extracomunitaris/es més alt, només superat per Vic. 

Aquesta dada, en ella mateixa, no és ni positiva ni negativa, però cal tenir-la molt en compte a 

l'hora de plantejar polítiques específiques adreçades a garantir la millor integració social 

possible d'aquests treballadors i treballadores d'origen estranger, i de les seves famílies, en 

l'entorn manlleuenc. Cal tenir present que, a nivell general, aquest col·lectiu de treballadors i 

treballadores d’origen extracomunitari continua essent un dels més afectats per la crisi 

econòmica d’aquests últims anys. 
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Afegir que, segons les dades del Padró Municipal publicades per l’INE, la immensa majoria dels 

extracomunitaris i extracomunitàries residents a Manlleu (en concret, un 80,1%) són de 

nacionalitat marroquina. L’altre col·lectiu nacional amb major presència al municipi, però a 

molta distància de l’anterior és el dels i les originàries de la Xina (2,9% del total). A més, 

s’observa que fins a un 9% dels extracomunitaris i extracomunitàries residents a Manlleu 

tenen altres nacionalitats diferents a les especificades en les estadístiques del Padró 

publicades per aquesta font, la qual cosa indica que no pertanyen a les comunitats nacionals 

que són majoritàries al conjunt de la província de Barcelona. 

 

 

 
Manlleu Osona Catalunya 

      Renda familiar disponible bruta (2014)    

RFDB (milers d’euros) 297.116 2.392.319 - 

RFDB (per habitant) 14.651 15.586 - 

      PIB (2012)    

PIB (milions d’euros) 418,9 4.096,9 206.919,9 

PIB (per habitant) 20,6 26,7 27,6 
Font: Elaboració pròpia a través de Idescat i Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
→ En termes de RFDB i PIB per habitant, les dades segueixen la mateixa lògica en tots dos 

casos: la comarca d’Osona es posiciona lleugerament per sota la mitjana catalana i, Manlleu, 

presenta en tot cas uns valors inferiors a la mitjana comarcal.  En aquest sentit, els reptes 

socioeconòmics de la ciutat requereixen polítiques públiques específiques i adaptades a aquest 

context desfavorable que donin resposta a les necessitats socials en termes d’ocupació i 

desenvolupament local integral.  

 

 
Manlleu Osona Catalunya 

Nivells de formació de majors de 16 
anys (2011) 

   

No sap llegir o escriure 451 (2,81%) 2.466 (1,97%) 106.217 (1,71%) 

Sense estudis 2.035 (12,67%) 10.894 (8,71%) 517.107 (8,31%) 

Estudis primaris 2.513 (15,64%) 18.863 (15,09%) 837.313 (13,45%) 

ESO, EGB, Batxillerat elemental 5.558 (34,60%) 41.356 (33,08%) 1.762.340 (28,32%) 

Formació professional 2.175 (13,54%) 17.043 (13,63%) 892.497 (14,34%) 

Batxillerat superior 1.699 (10,58%) 14.292 (11,43%) 843.227 (13,55%) 

Estudis universitaris 1.633 (10,17%) 20.121 (16,09%) 1.264.747 (20,32%) 

Taxa d’analfabetisme (2011)    

Total 2,74% 1,97% 1,67% 

Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
→De la taula anterior destaquen dos aspectes desiguals en termes comparatius entre Manlleu 

i les mitjanes comarcals i nacionals. Per una banda, els percentatges de persones que no saben 

llegir ni escriure i els de persones sense estudis són superiors en el cas de Manlleu i en 

comparació a les mitjanes comarcal i catalana. Per altra banda, el percentatge de persones que 

tenen estudis universitaris a Manlleu (10,17%) és molt inferior al percentatge d’Osona 

(16,09%) i al de Catalunya (20,32%). Aquestes dades il·lustren una posició d’inferioritat en 

termes de nivells de formació en relació a les mitjanes catalana i comarcal. Unes dades que 

poden incidir negativament en termes d’inserció laboral al municipi. 
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L’ERM. Àmbit d’actuació del barri. Situació 

 
El caràcter industrial de Manlleu arribà al zenit en els anys seixantes i setantes del segle XX. 

Aleshores concentrava el gruix de la industria tèxtil i metal·lúrgica d´Osona les quals, després 

de diverses crisis puntuals, van fer fallida a partir de l´any 1993. 

 

 

La població es va doblar en pocs anys: si el 1950 la vila tenia 7294 habitants, el 1980 havia 

arribat als 15.962. Una crescuda tan espectacular repercutí doblement en la configuració de la 

vila. 

 

En primer lloc de forma altament positiva: generà un dinamisme impressionant, un creixement 

econòmic i urbà sense precedents. I, per altra banda, se´n derivaven punts febles: l´expansió 

urbana desgavellada i desestructurada, l´especulació incontrolada, greus mancances en les 

infraestructures bàsiques i els serveis al barri de l´Erm i els nouvinguts, tant de la primera 

immigració com de la segona, que s´hi instal·laren van patir-ne les conseqüències durant unes 

dècades. 

 

 
 
El Pla de Millora del Barri de l’Erm és va executar durant els anys 2004-2010 i va estar en 

pròrroga extraordinària 2011-2014, gràcies a la nova normativa del Decret 53/2012, de 22 de 

maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 

2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 

especial, per poder executar el pressupost no executat fins el moment. 

 

El Pla de millora ha desplegat el seu objectiu mitjançant actuacions en l'habitatge, l'espai 

públic i els equipaments, cadascun d’ells fet amb un treball conjunt amb  programes de 

desenvolupament social i econòmic. 
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El Pla s’ha desenvolupat en base a dues línies estratègiques d'actuació, complementàries i 

transversals: PLA URBANISTIC i PLA DE CONVIVÈNCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Pla de Millora del Barri de l’Erm delimitar l’àmbit d’actuació del Barri de l’Erm (a partir d’ara 

l’anomenarem L’Erm) en l’espai marcat en punts en el següent plànol de Manlleu: 
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Des de l’any 2007  i fins el 2015, l’Ajuntament de Manlleu, han impulsat 9 Plans d’execució 

anual del projecte “Treball als barris” per a millorar la formació i l’ocupació a la zona d’actuació 

a través de l’aplicació del Projecte de Millora del Barri de l’Erm. 

 
 

 
Formació professionalitzadora  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formació professionalitzadora  
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L’ERM. Dades generals i indicadors demogràfics 

La població de l’àmbit d’actuació del barri de l’Erm suposa un 11% del total de Manlleu (padró 

gener de  2015), i es caracteritza per mantenir una molt alta taxa de població estrangera, un 

49%, en front del  20,33% de Manlleu que ja es per sobre de la d’Osona i la de Catalunya.  

 

Tot i això, és important destacar que la taxa d’immigració a l’inici del projecte era del 55% i 

que aquesta a decrementat gràcies al projecte de remodelació de l’edifici de Can Garcia, on les 

famílies que hi habitaven ja han estat reallotjades en altres barris de Manlleu.  

 

 
 
 
 

 

 
 
Les característiques principals de la població de l’Erm són les següents: 

 

2014  B. Erm 

POBLACIÓ Homes  1.412 

 Dones 1.320 

 Total 2.732 

EDAT MITJANA DE POBLACIÓ Homes  37 

 Dones 33 

 Total 35 

POBLACIÓ ESTRANGERA Total 1.246 

TAXA D’ESTRANGERIA Total 49% 

EDAT MITJANA DE POBLACIÓ ESTRANGERA  31 

                    Font: Elaboració pròpia amb dades  municipals 
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HOMES
52%

DONES
48%

 
Per sexe i edats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la seva procedència del barri de l’Erm: 

 

Si ens fixem en les dades de l’àmbit d’actuació veiem la gran taxa de població immigrant (49%) 

la diferència entre homes i dones veiem que és insignificant. Pel que fa a la procedència 

d’aquesta població estrangera destaquem l’amplia majoria de persones provinents de la zona 

del Magreb, concretament del Marroc, que suposen un 86,52% del total de persones 

estrangeres. 

 
 

PROCEDÈNCIA HOMES % DONES % TOTAL % 

Immigrants 629 47% 617 51% 1.246 49% 

Autòctons 704 53% 602 49% 1.306 51% 

TOTALS 1.333   1.219   2.552   
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ZONA   HOMES   DONES   TOTAL  

 AUTÒCTONS   704 602 1.306 

 MAGREB  536 542 1.078 

 SUBSAHARIANS  50 28 78 

 EUROPA  31 36 67 

 ASIA  4 2 6 

 AMERICA  8 9 17 

  1.333 1.219 2.552 
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Pel que fa al nivell d’estudis del barri de l’Erm: 

 

Ja en les dades generals ens trobem  que la taxa de població amb estudis universitaris 

mostrava una diferència molt significativa d’un 10,17% a Manlleu i un 2,06% a l’Erm. Si ens 

fixem amb la gràfica que il·lustra el nivell d’estudis de la població de l’Erm (sense 

comptabilitzar els menors de 10 anys, dels quals no ens consta formació ja que estan en procés 

formatiu) veurem la poca quantitat de persones amb estudis secundaris i superiors (10,34%), 

gairebé igual que les persones sense estudis (19,26%) i el gruix principal de persones que 

tenen estudis primaris i/o obligatoris (68,34%). 

 
 

NIVELL ESTUDIS HOMES DONES TOTAL % 

0. Menor de 10 anys 359 345 704 N/C 

0. Sense estudis 173 183 356 19,26% 

1. Estudis primaris // Certificat  o graduat escolar 
// ESO 

690 573 1.263 68,34% 

2. BUP o COU // FPI o II // Cicles formatius de 
Grau Mitjà // Batxillerat 

94 95 189 10,23% 

3. Cicle formatiu de Grau Superior i cursos 
d'especialització 

1 1 2 0,11% 

4. Diplomatura, Llicenciatura o Postgrau // 
Educació Superior (Doctorat o Màster) 

16 22 38 2,06% 

TOTALS 1.333 1.219 2.552  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Si ens fixem amb les dades recollides fins ara el perfil de l’habitant de l’Erm és una persona (de 

totes les edats i sexe) amb un baix nivell formatiu amb un 49% de possibilitats que sigui 

estranger i molt probablement del Marroc. 
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MANLLEU. Indicadors econòmics 
 

Manlleu té un teixit empresarial format per, aproximadament, 1.350 empreses. El nombre 

d’aquestes, i segons dades pròpies de 2015, es reparteix per sectors de la següent manera: 

 

 Manlleu 

      Empreses per sectors  

Agrícola 4% 

Industrial 21% 

Construcció 7% 

Comerç al detall i a l’engròs 29% 

Serveis 39% 
              Font: Elaboració pròpia a través de l’SGI 

 
→ Per una banda, el teixit econòmic manlleuenc ha presentat durant el 2015 una tendència 

expansiva. En aquest sentit, les empreses domiciliades al municipi ha augmentat. Al període 

2014-2015 es registra a Manlleu una taxa de variació interanual d’un +4%, un increment 

lleugerament superior a la mitjana comarcal (+3,6%). Aquesta dada semblaria indicar un 

incipient procés de recuperació del creixement del teixit empresarial al municipi. 

 

→ Per altra banda, aquesta tendència expansiva s’ha produït de forma paral·lela a un 

increment del nombre de llocs de treball localitzats a Manlleu. A més a més, el nombre de 

manlleuencs i manlleuenques en situació de desocupació també disminueix durant aquest 

període, a un ritme inferior, però, al del conjunt de la comarca. Si bé aquestes tendències, i 

especialment l’evolució de l’ocupació i de l’atur, marquen un signe positiu, la prudència 

aconsella observar-ne l’evolució propera, per tal de confirmar si efectivament ens trobem 

davant dels indicis d’un procés sòlid i sostingut de recuperació econòmica al municipi. Sobre 

aquest fet particular, un aspecte interessant a assenyalar és el fet que l’atur disminueixi a 

Manlleu a un ritme superior al de la creació de llocs de treball i d’empreses al municipi. Una 

situació que pot estar indicant que una part d’aquesta disminució no tindria a veure 

específicament amb un dinamisme pròpiament manlleuenc, sinó més aviat amb el d’alguns 

dels municipis de l’entorn. 

 

 Manlleu Osona 

      Percentatge de llocs de treball en:   

Empreses agràries, ramaderes o similars 2,9% 3,6% 

Empreses industrials 26,4% 31,4% 

Empreses de construcció 6,5% 6,2% 

Empreses de serveis 64,2% 58,8% 

      Altres dades d’interès:   

Taxa d’afectació d’expedients de regulació d’ocupació 7,4% 1,0% 

Taxa de creació d’empreses (2014-2015) 4,0% 3,6% 

Dimensió mitjana de les empreses 5,4 7,6 

Percentatge d’assalariats/des en microempreses i pimes 100%* 82,5 
Font: Indicadors bàsics del mercat de treball 2016: Diputació de Barcelona 
 
*Dada incompleta ja que no té en compte les grans empreses, amb una plantilla de treballadors/es superiors a 250,  

amb unitats productives al municipi però amb la seu (raó social) ubicada en una altra població. 
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→ La distribució sectorial dels llocs de treball localitzats al municipi ens indica una economia 

local amb un predomini de les ocupacions del sector Serveis (que representen el 64,2 % del 

total), però amb un pes no gens menyspreable de les vinculades a les activitats 

manufactureres (26,4%), un percentatge força superior a la mitjana que aquestes concentren 

al conjunt de la província de Barcelona però lleugerament inferior a la mitjana comarcal. 

Aquesta última dada és explicable tenint en compte que Osona és la tercera comarca de la 

província amb major pes relatiu dels llocs de treball industrials (només superada pel Moianès, i 

l’Alt Penedès), i que dins d’aquesta n’hi ha fins a 9 municipis (Sant Vicenç i Sant Pere de 

Torelló, Gurb, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Perafita, Torelló, Olost i Santa 

Maria de Corcó) en els quals el pes d’aquest tipus d’ocupacions és majoritari. 

 

Cal dir també que el sector agrícola, suposa només un 2,9% de l’ocupació del municipi. Aquest 

percentatge, tot i ser modest, és clarament superior al que es registra en el conjunt de la 

província de Barcelona, i similar al de la comarca d’Osona (unes dècimes per sota d’aquest 

últim). A més, cal fer notar que les activitats agràries tenen un cert pes –minoritari, en 

qualsevol cas-- dins d’un subconjunt específic de l’ocupació del municipi, com és el dels 

treballadors i treballadores autònomes (el 4,4% d’aquests treballen a l’agricultura). 

 

D’altra banda, el pes relatiu dels llocs de treball vinculats al sector de la Construcció aplega el 

6,5% del total. Aquest percentatge és superior al de la mitjana provincial, i similar a la mitjana 

del conjunt de la comarca. Amb tot, aquesta proporció se situa dins dels marges del que es 

considera raonable, sobretot si es compara amb la sobredimensió que encara, i malgrat la 

contracció general del sector, presenta en altres municipis. Aquesta característica denota una 

relativa fortalesa del municipi, sobre la qual és necessari cridar l'atenció: si hi ha una lliçó 

important que cal aprendre de la crisi d’aquests últims anys és el risc que suposa per a les 

economies locals una excessiva dependència del sector de la construcció i, en concret, de la 

promoció privada d'habitatge residencial. 

 

En el cas de Manlleu, però, i com s’ha dit, sembla que es pot afirmar que la seva economia no 

presenta pas l’excessiva dependència de la Construcció que és característica en altres indrets 

(a Catalunya encara hi ha municipis en els quals aquest sector representa més d’un 25% o d’un 

20% dels llocs de treball localitzats, si bé es tracta, sortosament, d’una minoria). Tanmateix, cal 

fer notar també el fet que els i les aturades procedents de la Construcció concentren un 

percentatge de l’atur municipal superior al de les mitjanes provincial i comarcal (en concret, el 

13,4%). Per tant, s’aconsella la implementació al municipi de mesures adreçades a la 

recol·locació i reorientació professional dels excedents de mà d'obra que s’han generat a causa 

del dramàtic enfonsament que va patir el sector durant els darrers anys, per tal d'evitar que es 

facin crònics en forma d'atur estructural. És altament improbable que la construcció torni a 

generar en el futur, al conjunt del país, el gran volum d’ocupació que l’havia caracteritzat 

durant els anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària, i per tant això fa necessari 

reconduir les carreres professionals de gran part de les persones que fins ara hi havien 

treballat. 

 

→ En termes de dimensió empresarial, cal assenyalar que el teixit econòmic manlleuenc es 

caracteritza per l’absolut predomini de la petita i mitjana empresa. Pràcticament la totalitat 



22 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

dels assalariats i assalariades que treballen a Manlleu ho fan en empreses que poden 

considerar-se microempreses i PIMEs, les quals ocupen menys de 250 treballadors/es. És 

important prendre- ho en consideració a l’hora de dissenyar les polítiques de promoció 

econòmica al municipi. 

 

En aquesta línia d’especial atenció a la microempresa i a les PIMEs, des de l’OPE de 

l’Ajuntament de Manlleu i amb la consolidació de la nova àrea s’aposta per una oferta i 

acompanyament personalitzats i adaptats a les especificitats de cada usuari del servei. Un 

exemple que reforça aquesta voluntat d’atenció i cura de la petita empresa podria ser l’aposta 

per consolidar una tècnica específica de Comerç. I és que tot i que els comerços petits no 

deixen de ser micro i petites empreses, la tradició comercial de Manlleu requereix i prefereix 

aquesta diferenciació relacionada amb la proximitat i la confiança.  

 

→ Com s’ha vist, el pes de la indústria a l’economia local és superior a la mitjana catalana. En 

aquest sentit, però, Manlleu presenta certs desajustos als quals s’hauria de fer front amb 

l’objectiu de consolidar la potencialitat industrial del territori. 

 
Per una banda, Manlleu compta bàsicament amb 3 polígons industrials: la Coromina, el 

Verdaguer, i Font de Tarrés. Aquests es complementen amb 5 altres zones industrials, 

pràcticament totes elles ocupades per una sola empresa: BICC General Cable, Can Llanas, Can 

Buixó, El Dolcet-La Piara, i Ca l’Escolà. En total es disposa de més d’un centenar d’hectàrees de 

sòl industrial amb un grau d’ocupació proper al 70%, amb excepció de Font de Tarrés, proper 

al 40%. Unes dades que, a priori, semblaria que denoten suficiència en el sòl industrial 

municipal. 

 
 

Polígon Hectàrees 

La Coromina 27 

El Verdaguer 24 

Font de Tarrés 15 

El Dolcet – La Piara 14 

BICC General Cable 11 

Can Llanas 2 

Can Buixó Benito 2 

Ca l’Escolà 6 

 101 
                                                                Font: Elaboració pròpia 

 
Això no obstant, els reptes relacionats amb els polígons industrials giren entorn la millora dels 

seus accessos: connexió amb els eixos viaris principals i indicadors de senyalització;  

desplegament de la fibra òptica; i habilitació de sòl industrial d’acord a les necessitats de 

localització i establiment de les empreses. És a dir, hi hauria prou sòl industrial als polígons 

però aquest es considera que no està adaptat a les necessitats industrials actuals relacionades 

amb la demanda de grans naus industrials i amb perímetre exterior propi. 

 

Per altra banda,  és imprescindible una millora de les relacions entre teixit industrial de 

Manlleu i els centres formatius del municipi. Actualment es produeix un desajust entre les 
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matrícules de cicles de formació professional (FP) i les necessitats del teixit productiu. És a dir, 

les famílies  formatives amb més demanda de contractació no són les més cursades per les 

persones que estan en període de formació. La identificació dels sectors estratègics amb més 

projecció de futur (indústria alimentària o fabricació mecànica, entre d’altres) hauria de ser 

una oportunitat de concertació tant per a empreses com per a treballadors/es. 
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L’ERM. Activitats per sector 

 
 
 

Sector Activitats  

Comercial 33 

Serveis 19 

Restauració 12 

Total 64 
 

Font: Estudi Dinamitzadora comercial Pla de Barris 2009 

 
 
 
 
En les activitats de comerç, el subsector més elevat amb un 38% és el d’alimentació, begudes i 

tabac. Seguidament amb un 12% teixit, confecció i accessoris. I finalment amb un 8% vehicles 

recanvis i accessoris. 

 

En les activitats de serveis, el subsector més elevat amb un 31% són perruqueries i centres 

d’estètica. Seguidament amb un 15% serveis de telecomunicacions i també amb un 15% 

instal·lacions. 

 

La forma jurídica amb el percentatge més elevat és la forma jurídica d’empresa individual amb 

un 62%. Un punt important de l’activitat comercial de L’Erm és el Mercat Municipal de Manlleu 

aquest equipament públic ubicat al barri de l’Erm. El nou equipament construït en el marc del 

Projecte de millora del barri de l’Erm es va inaugurar el setembre de 2011. El mercat és un 

referent dels productes de qualitat i proximitat que ofereixen les 21 parades obertes que en 

formen part. 

 

Activitat Establiments 

Mercat del fresc 17 

Peix fresc i marisc 2 

Pesca salada i conserves 1 

Carnisseria, xarcuteria i aviram 10 

Fruita i verdura 1 

Herboristeria i dietètica 1 

Forn de pa 1 

Congelats  1 

Restauració/degustació 2 

Bar i restaurant 2 

Altra oferta no alimentària 2 

Quiosc 1 

Floristeria 1 
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El mercat també actua com a transmissor i formador de valors relacionats amb una 

alimentació sana i equilibrada, nutrició, proximitat i qualitat dels productes. En aquesta línia, el 

mercat municipal disposa d’una Aula Mercat equipada amb cuina que ofereix una àmplia  

oferta d’activitats que contribueixen també a dinamitzar el mercat i el seu entorn. El Mercat 

vol ser el nexe d’unió del barri amb la resta de la ciutat ja que fa que tota la població vagi al 

barri. 

 

Als voltants del mercat, tots els dissabtes, també es fa un mercat ambulant que aporta molt 

moviment al barri. 
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MANLLEU. Mercat de treball: ocupació i atur 
 

La mitjana anual d'aturats i aturades registrades a Manlleu el 2015 va ser de 2.126 persones, i 

el nombre de persones desocupades amb el qual va tancar l'any, el mes de desembre, va ser 

de 1.907. La taxa d’atur mitjana a Manlleu se situava l’any 2015 en el 21,2%, un nivell 

clarament superior a la mitjana comarcal. Tanmateix, Manlleu ha registrat un decrement en el 

nombre de desocupats/des durant el període 2014- 2015 (-8,1%) el qual és, però, menys intens 

a l’experimentat en el conjunt de la comarca.  

 

El Servei d’Ocupació de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu (OPE) ha atès al llarg del 

2015 un total de 1.840 persones, les quals han participat en accions de grup, han rebut 

entrevista individual, han assistit al club de feina o de seguiment o han estat candidates a 

ofertes de treball. D’aquestes 1.840 persones ateses, un total de 1.389 es trobaven en situació 

d’atur, a 504 se les va atendre per primera vegada i 319 són de l’àrea d’influència compresa 

pel Voltreganès, el Collsacabra i l’entorn de Roda de Ter. 

 

 

 

 Manlleu Osona 

      Taxa d’atur registrada 21,2% 15% 

      Variació de l’atur registrat interanual (2014-2015) -8,1% -17,9% 

      Estacionalitat de l’atur al llarg de l’any 10 11 

      Proporció d’aturats/des de llarga durada   

Llarga durada 54,2% 48,9% 

Molt llarga durada 38,2% 34,5% 

      Distribució de l’atur registrat per gènere      

Homes 46,8% 43,3% 

Dones 53,2% 56,7% 

      Distribució de l’atur registrat per grups d’edat   

Menys de 20 anys 2,7% 2,3% 

De 20 a 44 anys 44,4% 43,9% 

De 45 anys i més 52,9% 53,8% 

      Distribució de l’atur registrat per grans sectors   

Indústria 19,8% 22,2% 

Construcció 13,4% 10% 

Serveis 47,3% 54,4% 

Resta i sense ocupació anterior 19,5% 13,4% 

      Distribució de l’atur registrat per seccions econòmiques   

Activitats administratives i serveis auxiliars 14,1% 15,2% 

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor 10,1% 12,1% 

Indústries manufactureres 18,9% 21,5% 

Construcció 13,4% 10% 

Resta i sense ocupació anterior 43,6% 41,2% 

      Distribució de l’atur registrat per nivells d’estudis assolits   

Educació general 54,9% 58,9% 

Programes de formació professional 4,8% 7,7% 

Primaris complerts 14,8% 12,3% 

Tècnics-professionals superiors 3,4% 4,6% 
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Resta 22,1% 16,5% 

      Distribució de l’atur registrat per tipus d’ocupació   

Ocupacions elementals 46,6% 36,1% 

Artesans, treballadors indústries i construcció 18,8% 16,5% 

Empleats d’oficina comptables i administratius 5,7% 8,9% 

Treballadors de la restauració, personals i venedors 12,7% 15,8% 

Resta 16,2% 22,7% 
Font: Indicadors bàsics del mercat de treball 2016: Diputació de Barcelona 

 
 Manlleu Osona 

      Variació de la afiliació interanual (2014-2015) 2,7% 5,8% 

Agricultura -3,9% 2,7% 

Indústria 4,1% 5,4% 

Construcció 3,4% 4,1% 

Serveis  2,5% 6,4% 

      Taxa de temporalitat contractual 80,3% 85,2% 

      Taxa d’assalarització 66,8% 73,1% 

       Variació d’autònoms/es per grans sectors (2014-2015) 3,8% 5,1% 

Agricultura -5,7% -1,2% 

Indústria 14,5% 15,6% 

Construcció 2,7% 1,4% 

Serveis 1,2% 2,4% 

      Distribució percentual d’autònoms/es per grans sectors       

Agricultura 4,4% 7,2% 

Indústria 23% 10,1% 

Construcció 13,2% 13,1% 

Serveis 59,4% 54% 

      Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació 47% 56,1% 

      Distribució de prestacions de desocupació, per tipus de prestació   

Nivell contributiu 37,1% 43,5% 

Nivell assistencial (subsidi) 50,5% 46,1% 

Renda activa d’inserció + Programa d’activació per a ocupació 12,5% 9,9% 
Font: Indicadors bàsics del mercat de treball 2016: Diputació de Barcelona 

 
→ Un dels trets característics de l'economia manlleuenca és que aquesta no genera suficients 

llocs de treball al seu terme municipal per a ocupar la totalitat de la seva força de treball 

potencial. Aquest fet té com a conseqüència una necessitat objectiva: bona part dels 

treballadors i treballadores que viuen al municipi es veuen obligats a sortir a treballar fora dels 

límits d'aquest. De fet, la quantitat de llocs de treball localitzats a Manlleu arribaria a ocupar 

poc més d’una tercera part de la població en edat de treballar del terme, en el cas hipotètic 

que tota ella estigués laboralment disponible (i, és clar, que no hi hagués entrades de 

treballadors/es procedents d'altres municipis). Aquest fet converteix Manlleu en un municipi 

amb un cert  grau de dependència respecte els llocs de treball localitzats en altres municipis 

del seu entorn. No obstant això, aquesta és una característica molt comuna a la majoria de 

municipis de la comarca i el país. 

 
→ Fet aquest breu apunt i com a dada positiva en termes de mercat laboral, entre 2014 i 2015 

han augmentat els llocs de treball localitzats al municipi, amb una taxa de variació de l’afiliació 

a la Seguretat Social d’un +2,7% (que  es tradueix en un increment de 130 llocs de treball, en 

mitjana anual), la qual està en consonància amb l’evolució que s’observa al conjunt de la 

comarca, si bé és menys intensa que les mitjanes registrades en aquests àmbits territorials. Val 
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a dir que el creixement de llocs de treball al municipi ha afectat els quatre gran sectors 

d’activitat, amb l’única excepció de l’Agricultura (que ha disminuït un -3,9%); essent la 

Indústria i la Construcció els sectors que han experimentat un major increment, en termes 

relatius (d’un +4,1% i un +3,4%, respectivament). Sembla, doncs, que es pot afirmar que el 

mercat laboral manlleuenc no es troba afectat, en aquest moment, per una situació de 

contracció de la demanda i de mancança objectiva de llocs de treball vacants. 

 

→ Una altra característica destacada del mercat laboral manlleuenc és el seu alt nivell de 

temporalitat contractual, si bé cal fer notar també que aquesta és inferior a la que es registra 

al conjunt d’Osona. De totes maneres, fins a un 80,3% dels contractes que es van registrar 

l'any 2015 al municipi tenien aquest caràcter temporal. Òbviament,  l’alta temporalitat no és 

un tret distintiu exclusivament manlleuenc, sinó que és comuna a la gran majoria de municipis. 

 

→ D'altra banda, s'ha de fer notar que l'estructura ocupacional manlleuenca destaca pel fet 

que els treballadors/es autònoms/es hi tenen un pes molt important. Una tercera part de la 

gent que treballava al terme municipal l'any 2015 eren autoocupats/des, dels quals prop d’un 

60% ho eren en activitats de Serveis. El pes dels autònoms/es a Manlleu es troba clarament per 

sobre del que s’observa al conjunt de la comarca. Cal dir, a més, que el nombre de persones 

autoocupades al municipi ha augmentat un +3,8% entre 2014 i 2015, percentatge que es 

tradueix en 60 autònoms/autònomes més al municipi. Es considera recomanable la 

implementació de mesures adreçades a donar suport a aquest col·lectiu de treballadors/es 

autònomes, el qual està patint de forma especial les dificultats derivades dels anys de la crisi.  

 

→ L’evolució de l’atur manlleuenc al llarg de l’any presenta unes característiques de variabilitat 

inferior a les que s’observen al conjunt d’Osona. El perfil de l’atur municipal l’any 2015 es 

caracteritzava pels següents trets: 

 

 ◦ Presentava una concentració molt important de desocupats/des amb més de 12 

mesos de permanència a l’atur (el 54,2% del total), superior a la que es registrava en el conjunt 

d’Osona. L’any 2015, com a mitjana, un 38,2% dels aturats i aturades manlleuenques portaven 

més de 24 mesos sense una feina remunerada. 

◦ Mostrava una certa afectació diferencial de gènere, atès que les dones concentren el 

53,2% de la població desocupada, i els homes el 46,8% restant. La distribució és, amb tot, 

menys desequilibrada que la de la comarca, atès que al conjunt d’Osona les dones apleguen un 

56,7% de l’atur registrat. 

 ◦ Mostrava una distribució per edats amb un 52,9% de desocupats i desocupades de 45 

anys i més, i un 44,4% d’entre 20 i 44 anys. Cal destacar el fet que el grup de persones 

desocupades de major edat concentra al municipi més de la meitat de l’atur registrat. 

 ◦ Afectava majoritàriament persones procedents del sector Serveis. Ara bé, el col·lectiu 

que presentava una proporció clarament superior a la mitjana comarcal era el de les persones 

sense ocupació anterior, és a dir, el de les persones que cercaven la seva primera feina, el qual 

concentrava fins a un 17,5% de l’atur municipal. 

 ◦ Dins dels i les aturades procedents del sector Serveis, cal destacar una important 

concentració de persones que havien treballat a les Activitats administratives i serveis auxiliars 

(14,1% de l’atur municipal). Cal fer notar, però, que la secció econòmica que concentra més 
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persones desocupades a Manlleu són les Indústries manufactureres (les quals apleguen un 

18,9% del total). 

 ◦ En general, l’atur manlleuenc presentava una estructura en la qual els segments 

menys qualificats, en termes d’acreditacions formals del sistema educatiu, tenien un pes 

superior al que tenen al conjunt de la comarca. La formació i la millora de l’ocupabilitat són, 

per tant, dos focus d’actuació a prioritzar per part dels serveis d’Ocupació i Empresa de l’OPE. 

Una estratègia que en tot cas hauria d’apostar per estrènyer relacions de col·laboració entre 

centres educatius i teixit empresarial amb l’objectiu de millorar la comunicació ajustant 

l’oferta i la demanada del mercat laboral. 

 ◦ Quan s’observa el perfil professional de la població desocupada a Manlleu es 

constata el predomini dels següents perfils: Ocupacions elementals (46,6% de l’atur municipal) 

i, en molta menor mesura, Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i 

la construcció (18,8%), i Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i 

venedors (12,7%). 

 

També  cal  fer  notar  que  només  un  47%  dels  aturats  i  aturades  registrades  a  Manlleu 

cobraven algun tipus de prestació o subsidi vinculat a la seva situació de desocupació. La taxa 

de cobertura municipal és inferior a la del conjunt de la comarca. El 2015, d’entre les persones 

aturades que cobren algun tipus d’ajut, només un 37,1% reben una prestació contributiva, 

mentre un 50,5% un subsidi assistencial, i fins a un 12,5% una renda activa d’inserció (+ 

programa d'activació per a l'ocupació). Aquest fet és susceptible d’agreujar la situació 

socioeconòmica dels col·lectius més desfavorits. 

 
 
 
 
 

Resum del perfil majoritari de les persones aturades a Manlleu: 

Gènere: Dona (53,2%) 

Edat: 45 anys i més (52,9%) 

Permanència a l’atur: Més de 12 mesos (54,2%) 

Nivell d’estudis: Educació general (54,9%) 

Gran sector de procedència: Serveis (47,3%) 

Secció econòmica de procedència: Indústries manufactureres (18,9%) 

Perfil professional: Ocupacions elementals (46,6%) 

Cobertura d’ingressos: Sense cobrar prestació, subsidi o RAI/PAO (53%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

L’ERM. Perfil de les persones a l’atur del barri. 
 
Dades extretes de les persones ateses als dispositius d’inserció del Barri de l’Erm des del 2009 
fins el juny de 2016, en total s’han atès 1.445 persones ( 899homes i 546 dones) i el seu perfil 
és el següent: 
   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si ens fixem amb la xifra total de les persones ateses pel dispositiu veiem que el percentatge 

d’homes atesos és superior (62%) al de les dones (38%). La tendència al llarg dels anys s’ha 

anat mantenint sempre, ja que el nombre d’homes sempre ha estat superior. A excepció dels 

anys 2011 i 2012 coincidint en el fet que els programes ocupacionals disponibles d’aquests 

anys eren enfocats més a les dones. La conclusió és que la gent de l’Erm s’acosta més al 

dispositiu quan el boca orella els informa dels programes existent. 
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Pel que fa a les edats veiem que són de distribució força regular, al llarg dels anys. El 

percentatge de persones ateses entre 16 i 29 anys representa el 36%, de 30 a 44 anys són el 

37%, i de majors de 45 anys només són el 27%. Per tant, podem afirmar que les franges d’edat 

de 16 a 44 anys representen el 73%, les quals són molt superiors a les de majors de 45 anys.  
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Si ens mirem les dades globals veiem que un 77% de participants al dispositiu són nouvinguts. 

De totes maneres, des del 2012 fins a l’actualitat i coincidint amb els anys de major crisi 

econòmica, ha anat augmentat la participació de persones autòctones. En definitiva, l’atur 

afecta a ambdós col·lectius. 
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Analitzem el nivell d’estudis: 
 
 

 
 
 

Com a dada rellevant en relació als estudis, cal destacar que el 89% del total de les persones 

que han passat pel dispositiu al llarg d’aquests vuit anys, són persones amb un baix nivell de 

formació. 

 

Pel que fa a les persones amb estudis secundaris post-obligatoris que han passat pel dispositiu, 

se n’ha incrementat el nombre ja que el treball d’orientació per competències i les formacions 

professionalitzadores realitzades els últims anys, han estat focus d’interès per aquest 

col·lectiu.  
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Aquesta situació ha estat recollida als 6 mesos de la finalització de cada any. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Analitzades les dades de la situació laboral als 6 mesos, observem que l’ocupació generada 

respon en gran mesura a programes ocupacionals, ja que en aquest període d’anys (de forta 

pujada de l’atur) és molt difícil aconseguir insercions a l’empresa privada per a col·lectius de 

baix nivell formatiu i nouvinguts. 
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2. Objectius del Pla: objectius generals i objectius específics 
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2.1. INTRODUCCIÓ 

 

El Pla de Millora del Barri de l’Erm és va executar durant els anys 2004-2010 i va està en 

pròrroga extraordinària 2011-2014, gràcies a la nova normativa del Decret 53/2012, de 22 de 

maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 

2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 

especial, per poder executar el pressupost no executat fins el moment. 

 

L'objectiu del Pla de millora del barri de l'Erm és donar resposta als problemes socials, 

econòmics i urbanístics detectats al barri, connectar-lo a la resta de Manlleu i millorar la 

qualitat de vida i la convivència dels manlleuencs. El Pla de millora desplega aquest objectiu 

mitjançant actuacions en l'habitatge, l'espai públic i els equipaments, i també a través de 

programes de desenvolupament social i econòmic. 

 

El Pla de millora ha desplegat el seu objectiu mitjançant actuacions en l'habitatge, l'espai 

públic i els equipaments, cadascun d’ells fet amb un treball conjunt amb  programes de 

desenvolupament social i econòmic.  

 

El Pla s’ha desenvolupat en base a dues línies estratègiques d'actuació, complementàries i 

transversals: 

 

PLA URBANÍSTIC: l’aprovació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 

Urbana de Manlleu (desembre de 2006) va permetre actuar en l'àmbit urbanístic del 

barri de l’Erm i sobretot va permetre iniciar l’actuació de remodelació de l’edifici 

residencial anomenat Can Garcia.  

 

PLA DE CONVIVÈNCIA. amb objectiu afavorir la cohesió social del veïnat del barri de 

l'Erm i de tot Manlleu a partir de la consideració d'igualtat, des d'un punt de vista 

democràtic, de tots els ciutadans i les ciutadanes. El Pla de Convivència aglutina el 

conjunt d'actuacions de caràcter social del Pla de millora. Ha estat el pla operatiu del 

Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu, que n’és el pla estratègic de ciutat 

 

Per desplegar el Pla de Convivència, garantint la coordinació, es van constituir cinc taules de 

treball:  

 

Taula 1: Educació d'infants i joves en medi obert 

Taula 2: Aprenentatge del català, formació d'adults i promoció del funcionament social 

autònom 

Taula 3: Inclusió ciutadana i participació 

Taula 4: Convivència en espais comunitaris 

Taula 5: Estratègies de comunicació 

 



37 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

A partir d’aquestes taules inicials és va incentivar i crear l’anomenada taula d’entitats, el punt 

de trobada i de treball directa de les diferents associacions, agents socials i àrees de 

l’ajuntament al barri, amb projectes comuns i compartits per millorar la convivència de les 

persones que viuen al barri. 

 

El febrer de 2011 es va fer balanç de la feina que han dut a terme les cinc taules de treball al 

llarg d’aquests anys; es van recollir les aportacions de totes les taules i es va plantejar i discutir 

la seva continuïtat.  

Aquest procés de reflexió va concloure en donar continuïtat a les taules següents: 

 

 Taula 1: Educació d'infants i joves en medi obert. Es treballa tot allò que té a veure 

amb l’educació dels infants i els joves. Es fan actuacions per aprofitar la potencialitat 

dels espais educatius en el desenvolupament d’aquest projecte ciutadà, i per facilitar 

la participació i fomentar actituds cíviques.  

 

 Taula 2: Aprenentatge del català, formació d'adults i promoció del funcionament social 

autònom. S’aborden actuacions per a la capacitació de les persones del barri, tant a 

nivell de competència en l’eina bàsica de comunicació i integració com és la llengua 

catalana, com a partir de la formació d’adults, i també en accions per la inserció 

laboral de la població. Precisament l’accés normalitzat al mercat de treball és un dels 

reptes més importants per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i, en especial, per 

als col·lectius de la immigració econòmica. 

La resta de taules van deixar de funcionar com a tals, però si que s’han continuat els projectes 

amb reunions més puntuals i amb un lideratge més concret dels serveis municipals que els 

pertoca. 
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2.2. OBJECTIUS DEL PLA 

 

En el Pla de les accions ocupacionals i de desenvolupament local que proposem al SOC pel 

període 2016-2017 proposem diferents actuacions que tenen l’objectiu d’afavorir la inserció 

laboral de la població del barri de l’Erm i generar nous llocs de treball en professions que són 

d’àmbits prioritaris. Són nous perfils professionals a potenciar i que tenen futur en l’evolució 

de la societat, de l’economia i del mercat de treball. 

 

La conjuntura actual  de crisi  ha provocat la pèrdua de molts llocs de treball, i especialment 

afectada ha quedat la població del barri: índex d’atur molt superior a la resta del municipi, 

persones amb baix nivell de formació, amb moltes dificultats de comunicació pel 

desconeixement del català, ocupats majoritàriament en el sector de la construcció... que fan 

molt necessari aquest pla de formació i ocupació per a pal·liar la situació del barri. 

 

El col·lectiu de joves amb baix nivell formatiu té un pes important al Barri i el nostre objectiu és 

la creació d’activitats que facilitin la seva integració social, laboral i/o formativa. Enguany 

plantegem una nova estratègia per assolir aquest objectiu i és que en comptes de fer accions 

especifiquis per joves, introduir aquests joves en programes on combinem joves i adults 

pensant que els resultats per tots els participants seran més positius. 

 

Amb les experiències obtingudes dels projectes executats i amb la possibilitat que se’ns ofereix 

des del SOC d’engegar un nou projecte pel 2016-2017, plantegem un pla de treball que ens 

doni l’oportunitat d’incidir en les necessitats detectades fent accions que permetin més treball 

directe al carrer, més acompanyament individualitzat de les persones del barri, , així com 

incidir de nou en la millorar de la cohesió social i  la convivència que sempre a treballat el Pla 

de millora del barri de l’Erm, amb un treball conjunt amb el teixit associatiu i empresarial del 

barri. 
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3. Fitxes resum de cada acció 
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Codi de l’acció: A1 

 

Denominació de l’Acció: “DISPOSITIU DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL 

DE COL•LECTIUS AMB DIFICULTATS ESPECIALS DEL BARRI DE L’ERM” 

Breu descripció de l’acció: 

Aquesta és una de les accions amb més pes dins del projecte global de Treball als Barris,  ja que de 

forma transversal dóna suport i intervé a la majoria d’actuacions. L’objectiu principal és el de millorar 

les condicions de vida les persones residents al Barri de l’Erm, tot incrementant les competències 

professionals de les persones usuàries i afavorint-ne la inserció sociolaboral.   

Justificació de l’acció: 

El barri de l’Erm de Manlleu i la seva població  continuen essent una de les poblacions més castigades 

per la situació de crisi generalitzada que s’arrossega des de ja fa uns anys. La seva ubicació, el seu perfil 

ocupacional, i els seus trets d’identitat esdevenen encara factors de risc d’exclusió social i laboral.  

 

El Dispositiu esdevé l’eix vertebrador de les actuacions que sol·licitem a Treball als barris 2016, en tant 

que, és el referent de les persones residents del Barri de l’Erm que participen en les diverses actuacions, 

i que, per tant, s’exerceix amb èxit la funció de recurs d’intermediació. 

 

Cal continuar esmerçant esforços per tal que la població usuària del Dispositiu incrementi les 

competències professionals i en conseqüència els possibiliti un apropament al món laboral. 

Paral·lelament, s’ha de continuar treballant amb les empreses del territori per detectar necessitats, 

assessorar-les i fer un bon encaix entre oferta i demanda.  

 

És clau l’empoderament de la persona per esdevenir subjecte actiu del seu procés.  La conjunció 

d’aquests elements contribuirà  a la  millora de  la qualitat de vida de les persones  i a incrementar les 

seves possibilitats d’incorporar-se i mantenir-se en el mercat de treball. La funció dels tècnics/ques  en 

aquest procés més complex, amb una visió més integral,  és clau per motivar, impulsar, acompanyar i 

proporcionar les eines i els recursos necessaris i adaptats a cada usuari/a.  

 

Per altra banda, aquesta nova perspectiva més global continua demanant  als tècnics/ques un nou rol, 

amb una visió més àmplia i integral. Cal anar més enllà de les empreses , de les persones usuàries i dels 

propis tècnics/ques implicats/des en el projecte. Cal sortir de les estructures tradicionals i anar a trobar 

altres formes de treballar que motivin la consecució d’aquests objectius amb la doble vessant: laboral i 

comunitària, explorant noves alternatives per satisfer les necessitats dels usuaris/es, com ara economia 

social. 

 

Finalment, creiem que la continuïtat del Dispositiu és més important cada cop per diversos motius:  

permet flexibilitat i donar resposta a les necessitats individuals de cada usuari/a i alhora permet 

afavorir la igualtat d’oportunitats i l’accés a l’ocupació en aquests col·lectius que requereixen un 

acompanyament molt proper, intens,  llarg en el temps i que disposen de pocs recursos personals i 

econòmics. Un motiu més per justificar la necessitat de continuïtat del dispositiu és que el treball que 

es fa amb col·lectius amb especials dificultats és que el treball i la intervenció que es fa, requereix d’una 

execució continuada i a mig-llarg termini. El treball que s’ha iniciat és imprescindible continuar-lo amb 

el dispositiu. 
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Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: A continuació es detallen els objectius específics, agrupats en funció 

dels agents implicats que són: usuaris/es del Dispositiu, accions B1, B2, D1 i D2, les empreses, la 

comunitat i el teixit associatiu.  

Per l’usuari/a: 

- Millorar les competències de base, concretament la comunicació, la mobilitat i la 

informàtica. 

- Afavorir el coneixement de la realitat del mercat de treball i el grau d’ocupabilitat. 

- Millorar les habilitats socials i competències transversals (comunicació, resolució 

conflictes, gestió de les emocions, assertivitat, autoestima,...). 

- Conèixer i ampliar els recursos i les eines per a la recerca de feina. 

- Augmentar el coneixement de competències tècniques mitjançant les accions 

formatives del Dispositiu i la formació integrada i/o professionalitzadora. 

- Millorar les competències lingüístiques a través d’un treball coordinat amb d’altres 

entitats i serveis: Consorci de Normalització Lingüística, escola d’adults, aula 

d’autoaprenentatge, parelles lingüístiques,... 

- Augmentar la participació a l’espai del Club de feina – Feinateca. 

- Potenciar l’autonomia per accedir a espais de recerca activa de feina (Club de feina - 

Feinateca).  

- Rebre la informació i l’acompanyament en el procés de convalidació d’estudis realitzats 

en el país d’origen. 

- Conèixer els itineraris de la formació reglada i la carta de cursos de formació 

ocupacional existent a Manlleu i de la comarca. 

- Augmentar l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).  

- Potenciar l’obtenció d’acreditacions en l’àmbit de les noves tecnologies: ACTIC bàsic i/o 

mig. 

- Afavorir el coneixement i el contacte amb el teixit associatiu i serveis comunitaris del 

Barri. 

- Motivar i afavorir l’assistència al servei d’ocupació i formació de l’Oficina de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu (OPE) de totes les persones del barri en edat 

laboral que mai han utilitzat aquest servei i fidelitzar a aquells/es usuaris/es que ja el 

coneixen.  

- Conèixer noves formes de satisfacció de necessitats a través de l’intercanvi i l’economia 

social i solidària. 

- Facilitar eines de participació social en el barri i en l’entorn immediat. 

- Disminuir el risc d’exclusió social. 

- Empoderar als usuaris perquè puguin afrontar millor tot el procés de recerca de feina. 

 

Per a les accions B1, B2, D1 i D2 

- Planificar i desenvolupar processos de selecció a mida per garantir l’èxit de cada una de 
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les accions. 

- Difondre la informació de les formacions i Plans d’Ocupació perquè la ciutadania en 

tingui coneixement. 

- Portar a terme un seguiment de les accions. 

- Millorar el coneixement dels participants en temes d’orientació laboral i competències 

transversals. 

- Afavorir que les persones que tinguin el nivell puguin obtenir el certificat de l’Actic. 

Per l’empresa: 

- Promoure l’oferta de serveis i recursos de l’àrea de SSPP. 

- Difondre ofertes de treball. 

- Pre-seleccionar candidats/es per a vacants de personal. 

- Millorar la definició de perfils laborals 

- Rebre assessorament en el disseny i implementació de processos de selecció per competències. 

- Promoure noves formes de col·laboració mútua: pràctiques, formació,... 

- Sensibilitzar l’empresa vers la contractació dels col·lectius amb difícil inserció. 

- Promoure l’ocupació de qualitat. 

- Potenciar el nombre de contractacions aprofitant les bonificacions de contractació d’altres 

programes (Fem Ocupació per a joves, Forma’t i insereix...). 

- Ser un punt de referència per a les empreses pel que fa el tema d’informació actualitzada 

(acreditacions dels treballadors a través de l’Acredita’t, tipus de contractes bonificats...). 

 

Per la comunitat i teixit associatiu: 

- Promoure el coneixement dels serveis de l’àrea de SSPP i en especial del Dispositiu d’inserció 

sociolaboral del Barri de l’Erm. 

- Millorar la participació social en el Barri i Manlleu. 

- Promoure l’associacionisme. 

- Afavorir llaços de col·laboració entre l’àrea de SSPP i el tercer sector. 

- Acompanyar els usuaris/es del Dispositiu en la vinculació amb les activitats del Barri de l’Erm. 

- Donar suport en la difusió d’activitats i serveis. 

 

Tipologia dels beneficiaris: 250 persones en edat laboral que resideixin en el Barri de l’Erm 

preferentment, però també  provinents d’altres zones del municipi degut a que ja han estat reallotjades 

en nous habitatges, i/o que presentin dificultats especials d’inserció sociolaboral. Empreses, 

tècnics/ques i teixit associatiu del Barri de l’Erm  i/o entitats d’iniciativa social. 

Dates d’inici i finalització previstes: desembre 2016 a desembre 2017 
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Codi de l’acció: B1 
( formació integrada) 

Denominació de l’Acció: FORMACIÓ INTEGRADA L’ERM NETEJA 

Breu descripció de l’acció: ESPECIALITAT - Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i domicilis 
Millorar les competències professionals de 9 persones prioritàriament residents al barri de l’Erm i/o 
residents al municipi, per ocupacions relacionades amb el sector de neteja i higienització de tota classe 
d’edificis, locals, domicilis, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, 
màquines, espais i instal·lacions, suports publicitaris i mobiliari urbà, que permetin ocupar-se en 
aquesta professió.  

Justificació de l’acció: 
Tenint en compte la població del Barri de l’Erm (col·lectiu amb baix nivell formatiu i poca qualificació 
professional)  i que l’OPE durant el 2013 va fer un estudi de mapes d’ocupació amb futur a la comarca 
d’Osona que recollia l’ocupació de netejador/a. 

Enguany volem donar continuïtat aquesta acció ja que des de 2013 l’OPE va elaborar dels mapes 
ocupacionals amb tendència favorable a Osona, i entre ells es trobava el mapa d’operari de  neteja. A 
les edicions de Treball als Barris de 2014 a 2016 ja es va apostar per aquesta formació integrada i 
posterior contractació. La valoració durant aquestes edicions ha estat molt positiva, alta assistència i 
millora de les competències tècniques i transversals de les persones que participen en l’acció que sovint 
són persones que o bé porten temps sense treballar o no han treballat mai. A més en els últims anys 
s’ha detectat que l’ocupació de neteja forma part d’un sector d’activitat econòmica que, malgrat la 
situació actual, genera ocupació i que a més s’ajusta als perfils competencials de les persones del Barri. 

Entitat que executa l’acció: 
Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  
Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 
- Dotar els/les persones beneficiàries de competències tècniques i transversals en el sector neteja. 

- Motivar la participació i aprofitament de la formació tenint en compte que pot haver una 

continuïtat amb inserció laboral. 

- Identificar i desenvolupar les competències claus dels participants vinculades a l’ocupació.  

- Donar l’oportunitat d’accedir al món laboral en aquells casos que no tenen experiència laboral. 

- Treballar la disponibilitat a l’aprenentatge per garantir l’accés i el manteniment del lloc de treball. 

Tipologia dels beneficiaris:  
Per a la selecció de les persones beneficiaries es tindran en compte que estiguin inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació i que no cobrin la prestació per 
desocupació (protecció a nivell contributiu) i que tinguin baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, 
com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 
aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris. 

Aquest any mantindrem els criteris que han guiat la selecció d’alumnes en altres edicions, es tindrà en 
compte la paritat en qüestió de gènere, edat i procedència, potenciant una més gran heterogeneïtat 
que afavoreixi l’intercanvi, ja que l’experiència ens demostra que es generen unes sinèrgies positives 
quan hi ha aquesta heterogeneïtat. El col·lectiu prioritari seran joves entre 18 i 29 anys i aquests 
configuraran mínim el 30% dels beneficiaris. 

Dates d’inici i finalització previstes: febrer - maig 2017 
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Codi de l’acció: B2 

( formació professionalitzadora) 

Denominació de l’Acció:  FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA L’ERM  

MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE FIBRA ÒPTICA 

Breu descripció de l’acció: ESPECIALITAT - Operari de manteniment d'edificis i instal·lacions fibra òptica 

Millorar les competències professionals de les 9 persones participants. Les competències tècniques que 

assoliran estaran relacionades amb les ocupacions de manteniment de tota classe d’edificis, locals, 

domicilis, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats i indústries, així com totes aquelles 

competències requerides per a poder treballar com a operaris instal·ladors de fibra òptica. 

Així doncs, la formació tindrà una doble vessant:  

Per una banda, les persones participants adquiriran les competències necessàries per poder realitzar les 

funcions bàsiques de millora i manteniment d’edificis i via pública com pot ser la reparació d’averies, 

realització de petites reparacions d’obra, electricitat, jardineria i  pintura, de manera que els serveis 

prestats a les instal·lacions no quedin interromputs i en cas d’averies de major envergadura, puguin 

realitzar les primeres reparacions d’urgències fins que arribi el professional que ho repari totalment. 

I per l’altra, es capacitaran per fer operacions bàsiques d’instal·lacions de telecomunicacions, 

concretament, un cop finalitzada la formació, tindran els coneixements bàsics per realitzar el muntatge i 

manteniment d’instal·lacions de fibra òptica. D’aquesta manera milloraran la seva ocupabilitat doncs 

estaran formats en un nou sector emergent en l’àmbit de les telecomunicacions, com és el desplegament i 

manteniment de la fibra òptica, doncs a la comarca s’està desplegant els serveis de fibra òptica en serveis 

públics, empreses i particulars. 

Justificació de l’acció: 

La conjuntura actual  de crisi econòmica ha provocat un augment molt elevat de l’índex d’atur al barri. Un 

gran volum de persones que viuen al barri no tenen estudis superiors i  sovint poca o nul.la experiència 

laboral.  En edicions anteriors la possibilitat de poder formar-se amb perspectives de tenir una contractació 

posterior influeix en l’assistència i l’aprofitament de la formació de les persones participants.  

 

L'ocupació d’operari de manteniment i fibra òptica és una bona oportunitat per a aquestes persones, que 

sense necessitat de tenir un nivell d’estudis superior tindran altes possibilitats de contractació futures pel 

fet de tenir experiència en un àmbit que generarà ocupació de forma imminent i que de moment no 

compta amb professionals formats i qualificats. 

 

Per tant la repercussió social de l’acció serà evident, les persones tindran una molt alta probabilitat de 

continuar treballant, tant en el sector públic com a empreses privades de telecomunicacions 

especialitzades en desplegar fibra òptica. 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

 Formar a persones que estaran en condicions d’accedir a un lloc de treball en empreses 

especialitzades en fibra òptica, o que integrin el seu ús en el desenvolupament de la seva activitat, 

com instal·ladors. 

 Que els participants coneguin els procediments i elements utilitzats en la instal·lació de fibra òptica, 

de manera que coneguin els aparells utilitzats en l’avaluació de l’estat de les instal·lacions, així com 
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el procediment d’instal·lació,  detecció i reparació d’avaries de fibra òptica. 

 Dotar els/les persones beneficiàries de competències tècniques i transversals en el sector del 

manteniment d’espais i edificis i via pública.  

 Motivar vers la participació i aprofitament de la formació tenint en compte que pot haver una 

continuïtat amb inserció laboral. 

 Identificar i desenvolupar les competències claus dels participants vinculades a l’ocupació.  

 Donar l’oportunitat d’accedir al món laboral en aquells casos que no tenen experiència laboral 

adquirida. 

 Treballar les competències transversals per millorar l’ocupabilitat dels participants. 

Tipologia dels beneficiaris:  

Per a la selecció de les persones beneficiaries es tindran en compte els següents criteris: 

Que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació i que 

no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu). 

I que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han superat l’Educació Secundària 

Obligatòria o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o tinguin experiència professional (que es pugui 

acreditar amb informe de vida laboral) relacionada amb el contingut formatiu.  

Aquest any mantindrem els criteris que han guiat la selecció d’alumnes en altres edicions, es tindrà en 

compte la paritat en qüestió de gènere, edat i procedència, potenciant una més gran heterogeneïtat que 

afavoreixi l’intercanvi, ja que l’experiència ens demostra que es generen unes sinèrgies positives quan hi ha 

aquesta heterogeneïtat. 

El col·lectiu prioritari seran joves entre 18 i 29 anys i aquests configuraran mínim el 25% dels beneficiaris. 

Dates d’inici i finalització previstes: març-maig 2017 
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Codi de l’acció: D1 

( actuació ocupacional) 

Denominació de l’Acció:  

NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 

Breu descripció de l’acció:  

En aquest projecte és pretén contractar 7 persones residents al Barri de l’Erm i/o al municipi, en 

situació d’atur, amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que puguin millorar les seves 

competències en l’ocupació de :“operari/a de Neteja”, s’ha de tenir en compte que aquestes persones 

s’hauran format en l’acció  B1 Formació integrada L’ERM NETEJA. Realitzar treballs de neteja  en els 

diferents locals i edificis públics posant en pràctica la formació rebuda. 

Justificació de l’acció: La conjuntura actual  de crisi econòmica ha provocat un augment molt elevat de 

l’índex d’atur al barri. Un gran volum de persones que viuen al barri tenen un baix nivell de formació i 

sovint poca o nul.la experiència laboral. L'ocupació de neteja esdevé una bona oportunitat per a 

aquestes persones, que sovint el mercat de treball els demana una formació i/o una experiència que no 

tenen. Ens trobem que hi ha un nombre elevat de persones joves i també majors de 45 anys, que no 

tenen estudis, ni experiència professional que li permeti accedir al que el mercat de treball requereix en 

aquests moments. 

 

L’ocupació d’operari/a de neteja, sovint és una oportunitat per aquests perfils per accedir al mercat de 

treball. Ja que tenen les competències bàsiques que requereix el desenvolupament d’aquesta feina. 

Amb el Pla d’Ocupació es vol pal·liar aquesta situació de forma temporal contractant a 7 persones del 

barri que anteriorment hauran fet la formació dins l’acció B1 , però també poder dotar de recursos als 

seus participants per a possibilitar la seva inserció laboral, millorant-ne la seva ocupabilitat. 

 

El fet de proposar aquest projecte està vinculat a que un cop s’ha realitzat la formació donada en l’acció 

B1 es pugui complementar el cicle tenint un lloc de treball on aplicar la formació rebuda. Per aquest 

motiu proposem la neteja de diferents espais i locals municipals diferents i neteja de domicilis o casa 

d’acollida vinculats a serveis que ofereix l'Ajuntament. Des de l’OPE es vetllarà perquè durant el període 

de contractació, aquestes persones puguin consolidar els coneixements que són claus per aquesta feina 

i que hauran adquirit a l’acció B1.  

 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 
Els objectius seran recuperar hàbits ocupacionals i hàbits socials, netejar del carrers Bellfort, Pericas, 
García Estrada, Mossèn Aulet, Pintor Guàrdia i el Parc de l’Erm, Plaça Sant Antoni i carrers que volten el 
Mercat Municipal de Manlleu.  A l’Escola del Puig Agut:  netejar el pati on si fa el projecte de obertura 
de patis. Neteja i manteniment de diferents espais municipals  (edifici serveis socials, edifici de Can 
Puget, edifici Ajuntament, escola Pompeu Fabra, escola Puig Agut, escola bressol Colors, Pavelló 
d’esports, piscina municipal, centre d’atenció als nens i als joves Tripijoc, Magatzem del Banc 
d’aliments, Escola d’Adults...) També realitzar neteja de domicilis o casa d’acollida vinculats a serveis 
que ofereix l'Ajuntament en programes d'atenció a persones amb dependència i/o casos socials. 
 

Tipologia dels beneficiaris:  
 Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment residents 
al barri objecte d’actuació i/o al municipi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al 
Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).  
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I que tinguin baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen 

del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin 

continuat amb els estudis postobligatoris. 

Els participants d’aquest projecte són les persones que han participat a l’acció formativa B1  i que s’han 

seleccionat per aquest projecte. A més el projecte social beneficiarà els veïns i les veïnes del Barri de 

l’Erm i de Manlleu per extensió. 

Dates d’inici i finalització previstes: juny – desembre 2017 
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Codi de l’acció: D1 

( actuació ocupacional) 

Denominació de l’Acció:  

OPERARI MANTENIMENT I FIBRA ÒPTICA 

Breu descripció de l’acció: 
En aquest projecte és pretén contractar 7 persones del Barri de l’Erm, en situació d’atur , amb l’objectiu  

d’adquirir experiència  professional i que puguin millorar les seves competències en l’ocupació d’ 

“Operari de fibra òptica i manteniment”, posant en pràctica els coneixements assolits, doncs s’ha de 

tenir en compte que aquestes persones s’hauran format en l’acció  B2 Formació professionalitzadora 

l'Erm manteniment d'edificis i instal·lacions de fibra òptica. 

Les funcions bàsiques que realitzaran seran tasques de millora i manteniment d’edificis i via pública 

com poden ser treballs de pintura, la realització de petites reparacions d’obra,  electricitat i jardineria. 

També poden donar suport a la brigada municipal en les seves tasques diàries de manteniment del 

municipi. 

Per altra banda, treballaran a la via pública realitzant el muntatge d’instal·lacions de fibra òptica, 

participant d’aquesta manera en el desplegament de la fibra òptica entre diversos edificis municipals 

per tal d’interconnecar-los i com a conseqüència acostant la fibra òptica als polígons industrials del 

municipi i per tant aconseguint una major competitivitat per a les empreses. 

Justificació de l’acció: 

La conjuntura actual  de crisi econòmica ha provocat un augment molt elevat de l’índex d’atur al barri. 

Un gran volum de persones que viuen al barri no tenen estudis superiors i  sovint poca o nul.la 

experiència laboral. En edicions anteriors la possibilitat de poder formar-se amb perspectives de tenir 

una contractació posterior influeix en l’assistència i l’aprofitament de la formació de les persones 

participants.  

 

L'ocupació d’operari de manteniment i fibra òptica és una bona oportunitat per a aquestes persones, 

que sense necessitat de tenir un nivell d’estudis superior tindran altes possibilitats de contractació 

futures pel fet de tenir experiència en un àmbit que generarà ocupació de forma imminent i que de 

moment no compta amb professionals formats i qualificats. 

 

Per tant la repercussió social de l’acció serà evident, les persones tindran una molt altra probabilitat de 

continuar treballant, tant en el sector públic com a empreses privades de telecomunicacions 

especialitzades en desplegar fibra òptica. Cal deixar constància que es tracta d’una acció d’interès 

general per a tota la població de Manlleu, doncs, tant el manteniment d’espais municipals però 

sobretot el desplegament de fibra òptica, incidiran en la millora de la qualitat de vida de la població i en 

la competitivitat del municipi. 

 

El fet d’interconnectar les diferents instal·lacions municipals afavorirà l’acostament de la fibra òptica a 

tots els polígons industrials del municipi, aportant elevats beneficis per a les empreses i particulars.  

 

Així doncs, amb el Pla d’Ocupació es vol pal·liar la situació d’elevat índex d’atur del barri de forma 

temporal contractant a 7 persones residents a l’Erm, que anteriorment hauran fet la formació dins 

l’acció B2, però també es busca poder dotar de recursos als seus participants per a possibilitar la seva 

inserció laboral, millorant-ne la seva ocupabilitat. 
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El fet de proposar aquest projecte està vinculat a que un cop s’ha realitzat la formació donada en l’acció 

B2 es pugui complementar el cicle tenint un lloc de treball on aplicar la formació rebuda. Per aquest 

motiu proposem el manteniment de diferents edificis municipals per tal poder posar en pràctica els 

continguts teòrics així com el treball com a instal·ladors de fibra òptica a la via pública. 

 

Paral·lelament des de l’OPE es vetllarà perquè durant el període de contractació, aquestes persones 

puguin identificar i desenvolupar aquelles competències transversals que són claus per la feina, per tal 

que la puguin desenvolupar l’ocupació de la manera més òptima possible i puguin accedir a llocs de 

treball en un futur. 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 
Realitzar el manteniment d’edificis públics (equipaments esportius, culturals i socials, escoles, edificis 
patrimonials...) realitzant tasques de pintura, manteniment  d’instal·lacions elèctriques, jardineria i la 
realització de petits treballs de paleteria. 
 
Posar en pràctica els coneixements adquirits de telecomunicacions en la formació professionalitzadora 
(cablejat, tirar fibra, fusionar fibra, passar fibra per aquelles canalitzacions soterrades ja preparades per 
a tal finalitat o bé per canalització aèria, grapar façanes, senyalització de cables d’entrada i sortida, 
realització de la neteja especial de la maquinària, utilització de la màquines, preparació de les caixes de 
connexions).  
 
Posar en pràctica en un entorn real de treball tots els coneixements adquirits en l’acció  B2 Formació 
professionalitzadora l'Erm manteniment d'edificis i instal·lacions de fibra òptica. Recuperar hàbits 
ocupacionals i hàbits socials. 

Tipologia dels beneficiaris:  
Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment residents al 

barri objecte d’actuació i/o al municipi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al 

Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).  

I que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han superat l’Educació 

Secundària Obligatòria o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o tinguin experiència professional 

(que es pugui acreditar amb informe de vida laboral) relacionada amb el contingut formatiu.  

Els participants d’aquest projecte són les persones del barri que han participat a l’acció formativa B2  i 

que s’han seleccionat per aquest projecte. A més el projecte social beneficiarà els veïns i les veïnes del 

Barri de l’Erm i la població i el teixit empresarial de Manlleu per extensió. 

Dates d’inici i finalització previstes: Juny – desembre 2017 
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Codi de l’acció: D1 

( actuació ocupacional) 

Denominació de l’Acció: AUXILIAR DE LLAR  PER A GENT GRAN DE 

VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA 

Breu descripció de l’acció: 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona del Barri de l’Erm, en situació d’atur , amb l’objectiu  
d’adquirir experiència  professional i  millorar les seves competències en l’ocupació de : “auxiliar de la 
llar”. 

Aquest projecte pretén donar resposta a la necessitat d’ajut que demanen les persones grans amb 
dificultats o amb alguna dependència reconeguda del Barri de l’Erm.  El projecte pretén garantir un 
servei mínim de neteja al domicili a les persones amb dependència i a la gent gran i amb dificultats 
econòmiques (sobretot aquelles persones que no poden afrontar el copagament existent)   i  la millora 
de  l’autonomia de les persones en el seu domicili. 

Enguany, amb la continuïtat de les tasques d’auxiliar de la llar, es pretén seguir millorant l’atenció de 
l’entorn mes proper (les llars) de les persones mes vulnerables i així evitar el deteriorament de l’estat 
de neteja en domicilis de gent gran del barri, per tal de retardar els ingressos a centres residencials. En 
les actuacions en els domicilis també serà necessari intervenir en altres aspectes com la de potenciar 
hàbits de neteja als usuaris, quan sigui necessari, i evitar riscos a la llar bàsicament caigudes i/o 
accidents per acumulació de brutícia, aparició de plagues, etc. 

Justificació de l’acció: 

L’any 2014 es va realitzar un estudi anomenat: Els serveis socials més a prop, consistent en anar a visitar 
als majors de 80 anys del municipi que no tenien contacte amb els serveis socials, per tal de conèixer i 
detectar quines eren les seves necessitats de serveis i recursos socials. Del total de 350 persones 
visitades, 104 eren del barri de l’Erm. Un 15% del total d’aquestes persones viuen soles, per la qual cosa 
no compten amb l’ajut de cap familiar de manera continuada per la realització de les tasques bàsiques 
d’ordre i neteja. Un 58 % no reben cap tipus d’ajuts per part de cap cuidador principal. Per altra banda, 
un 23% tenen uns ingressos inferiors a 600 €. Un 10% de les persones entrevistades diuen necessitar 
ajut per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Com a conclusió d’aquest estudi es 

destaca que es aconsellable per a aquest col・lectiu l’aplicació i manteniment de programes de tipus 
preventiu i la potenciació del suport tant per a les persones grans com per als seus cuidadors. 
 
D’entre les demandes més destacades trobem la necessitat de suport per fer els activitats bàsiques 
d’ordre i neteja de la llar. Aquesta és una condició clau per garantir un mínim grau de benestar, que 
permet poder rebre, també i si és necessari, altres serveis de suport, com la teleassistència, atenció a la 
persona, centre de dia, etc. La majoria d’aquesta població desitja mantenir-se al màxim temps possible 
a la seva llar. 
 
Segons les dades que es desprenen de la memòria dels  serveis socials  2014, 20 persones del barri de 
l’ERM varen tenir  el servei d’auxiliar de la llar. Es varen haver d’ajustar les freqüències, així com fer un 
treball de priorització important, ja que no es podien atendre totes les situacions detectades. Estem 
parlant de persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar aquesta despesa i 
que a més, tampoc tenen el suport familiar necessari per poder atendre aquesta necessitat tant bàsica 
que permet viure amb dignitat. 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

A nivell laboral dels participants els objectius específics són recuperar hàbits laborals i socials, millorar 

les seves competències en l’ocupació “auxiliar de la llar”  al mateix temps donar la cobertura necessària 
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en neteja dels  domicilis amb persones dependents. 

A nivell formatiu formar els participants sobre actuacions ocupacionals i transversals de formació i 

orientació professional adaptada a les necessitats de les persones contractades a través de diferents 

mòduls: llengua catalana, millora de l’ocupabilitat, seguretat i salut laboral i medi ambient i reciclatge. 

Tipologia dels beneficiaris:  

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri objecte 

d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) que no cobrin la prestació per 

desocupació (protecció a nivell contributiu). 

 

En aquest cas és prioritzarà la contractació d’una dona. I el projecte d’interès social beneficiaria a les 

persones residents al Barri de l’Erm de forma especial totes aquelles  persones dependents. 

 

Dates d’inici i finalització previstes: febrer- agost 2017 
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Codi de l’acció: D1 

( actuació ocupacional) 

Denominació de l’Acció: 

SUPORT ASSOCIATIU A L’ERM 

Breu descripció de l’acció: 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona preferentment del Barri de l’Erm i/o residents al 

municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que pugui millorar les 

seves competències en l’ocupació de : “ Dinamitzador/a”.  

Com a objectiu general, aquest projecte pretén enfortir i consolidar el teixit associatiu del Barri de l’Erm 

fomentant la convivència i la participació en els diferents projectes i actuacions comunitàries. El 

projecte treballarà transversalment amb la  tècnica dinamitzadora d'equipaments d'activitats 

econòmiques i socials (acció E1) , es basarà en la coordinació i acompanyament de les accions que es 

realitzin, així com buscar les complicitats necessàries entre diferents Àrees de l’Ajuntament (a través de 

l’acció E1) a fi d’assolir els objectius plantejats. Esdevenint així una acció integral de ciutat. 

A més treballarà coordinadament amb l’equip de Mitjans de Comunicació (Ràdio Manlleu), nexe 

comunicatiu que facilita la informació i el coneixement a la ciutadania, i que és, alhora, una oportunitat 

de cohesió social comunitària i integració social a través de col•laboracions d’entitats i ciutadania amb 

el servei. Un mitjà de comunicació d’àmbit local actiu, participatiu i de proximitat. 

Justificació de l’acció: 

Manlleu sempre ha tingut un ampli ventall d’entitats i associacions que sense ànim de lucre han 

col•laborat a promoure i fomentar la vida sociocultural, educativa, esportiva i recreativa de la ciutat 

fent palès el seu compromís amb aquesta. Les iniciatives ciutadanes que han sorgit de les mateixes 

entitats i associacions, amb la col•laboració de l’administració, per fer front a les conseqüències 

econòmiques i socials derivades de la crisi en són un bon exemple. Iniciatives relacionades amb la 

solidaritat ciutadana (TempsXTemps, Maresmon, Dones solidàries) el territori i el medi ambient (horts 

urbans), l’economia i el consum alternatiu i/o espais autogestionats. 

 

Emmarcades en el territori del barri de l’Erm trobem diverses associacions que participen en diferents 

àmbits i graus de la vida del barri i que impliquen la participació d’alguns habitants de la zona. 

 Les  associacions del barri són: 

 Associació d’Osona per la pau. Jamaeiat Essalam 

 Associació de veïns del Barri de l’Erm 

 Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Manlleu 

 Associació de dones l’Ordit 

Amb aquest projecte el que pretenem és continuar potenciant aquestes associacions, com a element 

clau de la vida del Barri de l’Erm, que estan passant per un procés de canvi i relleu generacional que 

afecta el seu funcionament i les activitats que desenvolupen.  També es pretén acostar-les a d’altres 

associacions del municipi per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements a més de obrir-les a 

d’altres col•lectius de Manlleu, tenint present la importància del teixit associatiu com a element clau 

per afavorir la convivència ciutadana. 

 

A més de difondre la informació de les activitats que duen a terme les associacions a través dels 

Manlleu Mitjans de Comunicació ( Ràdio Manlleu, el portal elter.net i la revista El Ter)  per posar-les en 

valor i donar-les a conèixer a tota la ciutadania. 
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Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

Els objectius específics d’aquesta acció seran:   

 Donar suport tècnic en la organització i execució en els projectes existents al barri com la Coral 

infantil Clavé XXI, les activitats i tallers de l’aula del mercat, els tallers “Tu no ho llencis”..   

 Donar suport a les entitats i associacions en afavorir els mecanismes de participació ciutadana i 

convivència. 

 Donar suport al teixit associatiu existent al Barri de l’Erm. 

 Fomentar la participació entre les associacions existents al Barri i al municipi. 

 Fomentar l’ús del Portal d’Entitats existent  http://www.entitatsmanlleu.cat/ 

 Difondre a través de Manlleu Mitjans de Comunicació les activitats i iniciatives de les 
associacions i del Barri de l’Erm. 

Tipologia dels beneficiaris:  

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri o al 

municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) que no cobrin 

la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu). L’interès social del projecte seran persones 

residents al Barri de l’Erm i  al Municipi i les pròpies associacions. 

Dates d’inici i finalització previstes:  febrer – agost 2017 

 
 
 

http://www.entitatsmanlleu.cat/


54 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

 
 

Codi de l’acció: D2 

( actuació professional) 

Denominació de l’Acció: 

TREBALL SOCIOEDUCATIU 

Breu descripció de l’acció: 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona preferentment del Barri de l’Erm i/o residents al 
municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que pugui millorar les 
seves competències en l’ocupació de :“ Integrador/a social”. 
 
Per tal de millorar les competències de la persona beneficiaria del projecte es treballarà  en l’àmbit de 

l’educació en el lleure, prevenció, resolució i mediació de conflictes i foment de la cultura de la pau. Són 

aspectes clau en l’experiència que hi ha en la intervenció socioeducativa al barri de l’Erm i en 

experiències similars.  

Enguany volem donar continuïtat aquesta acció ja que en l’edició 2015-2016 la valoració ha estat molt 

positiva, donem molta importància a les accions educatives que es duran a terme en el marc del barri 

de l’Erm, donant especial prioritat al Projecte d’Obertura de Patis de l’Escola Puig Agut, les accions 

educatives amb infants i adolescents del Casal Cívic Frederica Montseny i les entitats socials del barri. 

Les persones a les quals s’adreça la intervenció seran infants i adolescents del barri de l’Erm i/o que 

facin ús dels espais públics del barri. L’Erm és un barri amb molts infants/ adolescents i joves, per sobre 

de la mitja dels altres barris que fan ús per al joc, temps lliure, espais, etc.. 

Es treballarà transversalment amb la tècnica dinamitzadora d'equipaments d'activitats econòmiques i 

socials (acció E1) , es basarà en la coordinació i acompanyament de les accions que es realitzin, així com 

buscar les complicitats necessàries entre diferents Àrees de l’Ajuntament (a través de l’acció E1) a fi 

d’assolir els objectius plantejats. Esdevenint així una acció integral de ciutat. 

Justificació de l’acció: La necessitat de poder tenir personal tècnic com a referents de l’espai de Patis 

permet treballar de manera educativa amb els infants/adolescents com a referents positius, així com 

conduir les necessitats i donar-hi una resposta en el marc d’activitats d’educació no formal que s’han 

organitzat de manera puntual en el projecte. 

La intervenció educativa al llarg d’aquests anys ha permès treballar en els objectius establerts. Cal dir 

també que s’han començat a crear sinergies entre els infants/adolescents del barri i infants/adolescents 

d’altres barris de Manlleu ( Barri del Puig, Vilamirosa, La Coromina i alguna petita representació del 

barri de Gràcia). 

La convivència entre infants/adolescents i el veïnat es dóna principalment al carrer, als equipaments 

públics i activitats al carrer. Aquest fet ens plantegen els següents aspectes:  

- Arribar a més infants i adolescents que no utilitzen els patis del Puig Agut, o hi van molt poc. 
Especialment del gènere femení, donat que els patis tenen un caràcter molt masculí. 

- Enfortir el treball educatiu amb infants i adolescents aprofitant les oportunitats dels mateixos 
serveis i activitats del barri, a fi de poder millorar la convivència. 

- Fomentar l’ús de l’espai per adults d’ambdós sexes per facilitar el treball intergeneracional i la 
repercussió a la comunitat. 
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Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

Els objectius específics d’aquesta acció seran: realitzar accions socioeducatives que fomentin el 

respecte de les normes bàsiques de civisme, fomentar bons hàbits de conducta que propiciïn relacions 

socials positives, acompanyament en les iniciatives i necessitats d’infants i adolescents relacionades 

amb el lleure, reforçar i donar suport a accions i dinàmiques ja existents a l’Erm en matèria de 

convivència i civisme al barri i Manlleu i reforçar serveis socioeducatius existents al barri (el menjador 

de l’escola Puig-Agut, les activitats i tallers de l’aula del mercat,..)   

Tipologia dels beneficiaris:  

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri o al 

municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) inscrites al 

Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu). 

L’interès social del projecte el podem diferenciar en tres tipologies diferents segons el benefici directe 

que reben del projecte d’Obertura de Patis de l’Escola Puig Agut i les intervencions socioeducatives al 

barri. Posem per ordre de benefici de directe a indirecte, així mateix cal dir que tots els que anomenem 

són beneficiaris.  

1a tipologia: Infants i adolescents del barri. 

2a tipologia: Joves que esporàdicament usen l’espai. Pares i mares dels infants i adolescents. Veïnat del 

barri de l’Erm. Comerciants del barri de l’Erm. 

3a tipologia: Resta d’infants, adolescents i joves de Manlleu. Veïns i veïnes de la resta de Manlleu.  

Dates d’inici i finalització previstes: març-setembre 2017 
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Codi de l’acció: D2 

( actuació professional) 

Denominació de l’Acció: 

COORDINADOR L’ERM 

Breu descripció de l’acció: 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona del Barri de l’Erm i/o del municipi, en situació d’atur, 
amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i  millorar les seves competències en l’ocupació de  
“enginyer/a o arquitecte tècnic/a”. 
 
Aquesta acció requereix de la figura d’un enginyer o arquitecte tècnic, ja que el projecte sol·licitat 
necessita dels coneixements tècnics específics vinculats amb aquesta ocupació. I a més, tenint en 
compte que el col·lectiu al qual s’acompanyarà són persones amb un baix nivell de formació i/o 
qualificació professional, que requereix d’una atenció continuada i d’uns coneixements per part de la 
persona que coordina el projecte. 
 
L’objectiu general del projecte serà tenir una persona que coordinarà i farà el suport, donarà directrius i 

guiarà indicant les tasques concretes a fer per part de les persones pertanyents a  les actuacions 

ocupacionals accions D1  dels programes operari  manteniment i fibra òptica i Neteja de superfícies i 

mobiliari en edificis i locals. 

La seva tasca principal serà la coordinació de totes les tasques de manteniment i neteja en els diferents 
equipaments municipals i l’execució del projecte de desplegament de fibra òptica al municipi, partint 
del projecte executiu dissenyat per a tal fi.  
 
També serà l’encarregat de facilitar l’encaix d’aquestes persones a l’organització, doncs serà l’enllaç 
entre aquests treballadors i l’àrea d’informàtica, els serveis territorials i l’àrea de serveis a les persones i 
promoció econòmica i vetllarà per la integració i la coordinació dins dels diferents serveis i equips. 

Justificació de l’acció: 

Per tal de poder realitzar el projecte és necessària la figura d’un coordinador/a que doni suport continu 
als diferents treballadors i, per la naturalesa del projecte, és necessari que aquesta persona tingui la 
titulació d’enginyeria o arquitectura tècnica, preferentment en telecomunicacions, o la d’arquitecte 
tècnic. Tenir una persona referent/tutora és important, ja no només per poder guiar als treballadors en 
les tasques a dur a terme sinó també per el seguiment individualitzat que podrà oferir i els 
coneixements tècnics que aportarà. A més, en alguns casos potser serà el primer contracte laboral que 
aquestes persones tindran i en d’altres serà la primera experiència en l’ocupació assignada. 
 
Cal tenir present que degut als diferents perfils dels contractats i a la seva poca experiència laboral en 
l’ocupació, en alguns casos suposa la necessitat d’una supervisió directa constant que no és assumible 
amb l’estructura actual de l’Ajuntament.  La diversitat dels espais i de les feines a realitzar condueix a la 
necessitat de tenir una planificació molt estricta dels calendaris i de les tasques a realitzar i requereix de 
la figura d’un perfil tècnic especialista en l’àmbit per poder-lo portar a terme eficaçment. 
 
També es necessària la figura del coordinador/a per poder interpretar el pla director i poder coordinar-
se amb coneixement amb els serveis informàtics i territorials. 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

- Realitzar el seguiment i el suport tècnic de les tasques de les 14 persones contractades , 
conjuntament amb professionals de referència de  cadascun dels espais a treballar i els 
tècnics municipals implicats. 
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- Vetllar per tal que cada lloc de treball tingui la seva planificació diària. 

- Donar les directrius a seguir partint del projecte municipal de desplegament de fibra. 

- Coordinar les diferents tasques de manteniment dels diferents espais. 

- Supervisar els llocs de treball i les feines. 

- Realitzar horaris de treball i organització de vacances. 

- Vetllar per l’òptima racionalització dels contractats. 

- Simplificar les coordinacions amb altres agents, àrees, etc... 

- Planificar i coordinar les tasques a dur a terme. 

- Organitzar activitats complementàries de suport a la formació i aprenentatge de les persones 

contractades en el cas que es detecti la necessitat. 

- Treballar hàbits laborals. 

- Proporcionar el material necessari pel correcte desenvolupament de la feina. 

- Vetllar per el bon ús de les eines i la maquinària. 

Tipologia dels beneficiaris:  

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment residents al 

municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic 

d’Ocupació(DONO) que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu). El 

projecte d’interès social beneficiarà als habitants del barri i de Manlleu per extensió.  

Dates d’inici i finalització previstes: Juny – desembre 2017 
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Codi de l’acció: D2 

( actuació professional) 

Denominació de l’Acció: 

AGENTS CÍVICS L’ERM 

Breu descripció de l’acció: 

En aquest projecte és pretén contractar 2 persones preferentment del Barri de l’Erm i/o residents al 
municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que pugui millorar les 
seves competències en l’ocupació de :“ Integrador/a social”. 

Justificació de l’acció: 

La incorporació de nous ciutadans i ciutadanes, fruit dels nous processos migratoris, està contribuint de 

forma decisiva a transformar la realitat social del nostre municipi, dotant-lo cada vegada de major 

diversitat social i cultural. Per aquest motiu també es disposa d’un Pla municipal de Recepció i Acollida. 

El PRAM vol potenciar la capacitat de la ciutat a l’hora de generar escenaris positius d’accés i utilització 

dels serveis públics, desenvolupant un model de ciutat sensible a les necessitats de la ciutadania, amb 

un bon nivell de convivència i participació, tot comptant amb la implicació tant de ciutadans/es com 

d’administracions, entitats i agents socials en general, amb responsabilitats en l’atenció i promoció de 

les persones i la convivència. 

Per altra banda, l’Ajuntament va elaborar i aprovar pel Ple municipal de 22 de març de 2011 el Pla de 

Civisme 2011-2015, com a eina bàsica de treball política i tècnica en aquest àmbit. 

Una figura a tenir en compte en el desenvolupament d’aquestes polítiques ha estat la figura dels agents 

cívics, aquest ha contribuït a facilitar el coneixement bàsic de les normatives i ordenances de 

convivència ciutadana i civisme a la població en general, tota vegada que han incidit en aquelles 

situacions que vulneren la bona convivència. L’any 2009 i 2010, l’Ajuntament ha iniciat la posada en 

marxa d’aquesta figura, la qual ha tingut bona acceptació per part de tots els agents implicats i amb 

interès a treballar per la cohesió social, tant des de l’administració com des de la ciutadania 

(associacions de veïns, per exemple). Aquesta figura manté una estreta col·laboració amb la policia 

local. Cal remarcar, però, que no té una capacitat sancionadora, sinó educativa i es coordina també amb 

d’altres àrees municipals com  educació, serveis socials, Pla de gestió a la diversitat ,  cultura i 

participació ciutadana. 

Molt sovint els carrers, parcs, centres municipals, etc. de Manlleu, són llocs a on es presenten certes 

conductes “incíviques” per part dels ciutadans. Degut aquest fet, es proposa la incorporació dels agents 

cívics en el municipi per treballar tots aquests aspectes relacionats amb el civisme del municipi. 

La principal funció dels agents cívics és informar, sensibilitzar i difondre actituds cíviques per tal de 

fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com respectar l’ús dels béns 

públics i privats de la ciutat. Aquests agents cívics en cap moment tindran una actitud sancionadora, ja 

que la seva tasca només informar i sensibilitzar el ciutadà en temes de civisme i convivència.  

Cada vegada que es pot disposar d’agents cívics, es fa una coordinació amb els entitats implicades del 

territori, en aquest cas, l’Associació de veïns, a fi i efecte que siguin agents actius en el projecte, buscar 

complicitats i sinergies en el treball que es dur a terme, cadascú des de la seva entitat, però amb 

l’objectiu comú de millorar el barri en el seu sentit més ampli,. Concretament en referència al civisme, 

es busca la complementarietat amb accions que ja es porten a terme per part de les entitats 

encaminades al mateix objectiu i es treballen conjuntament els aspectes que es prioritzin en el marc del 
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d’aquest treball conjunt. 

Per altra banda, a nivell de ciutadania general, es va fer una enquesta en l’elaboració del Pla de civisme, 

de la qual s’extreu les problemàtiques que més preocupen als ciutadans i ciutadanes de Manlleu. Es pot 

fer una actualització de l’enquesta concretament en aquest barri per tal de poder prioritzar accions.  

Un altre aspecte important és la bona acceptació que ha tingut aquesta figura entre els veïns i veïnes, 

que el consideren un aliat, un representant de l’Administració on depositar i vehiculitzar les seves 

demandes amb un a proximitat que d’altra manera no seria possible. 

L’estreta col·laboració que sempre es manté  amb la policia local permet poder tenir un control social, 

el qual complementa la figura dels agents policies locals. 

En termes més generals , s’espera una repercussió a nivell d’educació a la ciutadania i per una millor 

convivència, és a dir, potenciar eines i recursos per tal de millorar el clima de tota la comunitat. 

 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció:  

 Recuperar hàbits ocupacionals i hàbits socials mitjançant l’execució dels projectes (treball 

pràctic) 

 Treballar el bon ús de l’espai públic amb la població.  

 Vetllar per la conservació  i bon ús del mobiliari urbà 

 Donar suport als educadors de carrer en quant a l’educació pel civisme.  

 Divulgar i difondre la normativa municipal sobre civisme de Manlleu. 

 Facilitar l’accés i coneixements dels diferents serveis a la ciutadania 

 Identificar a nous grups d’ usuaris que fan malbé el mobiliari, embruten,...per poder treballar 

amb ells. 

 Identificar l’ús que es fa dels nous espais oberts a Manlleu. 

 Detectar noves necessitats manifestades per la ciutadania. 

Tipologia dels beneficiaris:  Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones 

aturades residents al barri o al municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no 

ocupats (DONO) inscrites al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació 

(protecció a nivell contributiu). Els beneficiaris del projecte social seran els veïns i les veïnes del Barri de 

l’Erm en particular i de Manlleu en general. 

Dates d’inici i finalització previstes:  de març a setembre 2017 
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Codi de l’acció: E1 Denominació de l’Acció:  TÈCNIC DINAMITZADOR D'EQUIPAMENTS 

CULTURALS, SOCIALS I ECONÒMICS DEL BARRI DE L’EM 

Breu descripció de l’acció:  

Donar continuïtat a les activitats de desenvolupament social i econòmic engegades des del barri de 
l’Erm per tal de promoure la participació de la ciutadania, les entitats i associacions de la ciutat   i del 
teixit empresarial del barri que permetin millorar la convivència i la qualitat de vida. 

Justificació de l’acció:  

La relació establerta per la tècnica dinamitzadora, entre els equipaments públics amb els que compta el 

barri, gràcies al projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm, ha permès dissenyar i implementar un 

catàleg d’activitats en comú que donen a  conèixer la funció de servei públic que, aquests equipaments, 

ofereixen i que cada cop més la ciutadania reconeix i comparteix. 

 

El Mercat Municipal, per la seva situació, està actuant com a motor de desenvolupament econòmic, 
social, urbà i sostenible del barri, contribuint  a la transmissió d’una sèrie de valors que ultrapassen la 
seva activitat purament econòmica: la sostenibilitat, el consum responsable, la integració o la salut. 
Els eixos vertebradors, del Mercat, estan ben definits: ser difusors de bones pràctiques culinàries i 

dietètiques, mitjançant la sensibilització i formació, la posada en valor de la cultura gastronòmica i els 

productes locals i de proximitat, per potenciar la interacció i integració de la ciutadania amb el comerç 

tot tenint en compte la realitat multicultural de Manlleu. 

Més enllà de la pròpia activitat econòmica i per la seva proximitat amb els ciutadans, és molt important 

posar en valor la funció de cohesió social, urbana i territorial del Mercat, actuant com a instrument de 

socialització i motor de relacions socials i de dinamisme pel barri a part de  fomentar les bones 

pràctiques i reconeixement del comerciant. 

Amb programes i iniciatives on participen escoles, gent gran, persones amb discapacitat, entitats i 

associacions del barri volem aconseguir una major integració entre les activitats purament comercials 

del Mercat Municipal i  les activitats socials que tenen lloc en d’altres equipaments com el Casal Cívic i 

l’escola Pública Puig Agut. 

 

El Casal Cívic Frederica Montseny, equipament de ciutat, que actua  com a referent multicultural, centre 

d’intercanvi i relació social, és un espai polivalent des d’on treballar la convivència i la mixtura social. 

Amb la posada en marxa de l’espai d’estalvi Tu no ho llencis! s’ha creat un espai d’intercanvi 

intergeneracional que permet la participació activa dels més grans com a docents i alhora els permet 

posar en valor els seus coneixements personals. Amb les col·laboracions amb programes propis del 

Casal com el “Jugar i llegir” s’educa als infants en els valors cívics del respecte, la tolerància, la 

solidaritat i la cooperació; desenvolupar la seva imaginació i la seva creativitat, i fomentar l’amistat i la 

convivència. 

Amb les actuacions engegades s’ha aconseguit un transvasament d’usuaris entre el Casal Cívic i el 

Mercat Municipal. Aquests 2 equipaments, separats pel Parc de l’Erm, vivien l’un a l’esquena de l’altra 

sense trobar punts de connexió.  

 

A l’Escola Pública del Puig Agut i el Teatre de l’escola, on es dona resposta a les necessitats educatives 

de la ciutadania, s’han posat en marxa projectes com el Clavé XXI impulsat per la Fundació Orfeó Català-

Palau de la Música Catalana i l’Ajuntament de Manlleu, una iniciativa social que a partir del cant coral 

busca fomentar la inclusió social d'infants i joves. 

D’altra banda l’Aula del Mercat Municipal s’ha convertit en l’espai de referència, en temes de 
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gastronomia i cultura alimentària, pels nens de l’escola el Puig Agut. Durant tot el curs escolar s’han dut 
a terme diverses activitats conjuntament amb l’equip docent. 
 
L’ús de les noves tecnologies i la comunicació on line, enteses com un canal de comunicació, ha ajudar a 
generar un major atractiu i notorietat dels equipaments que contínuament promouen  informació i  
proposta de noves activitats. 

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

 Treballar amb el teixit empresarial del barri i el mercat municipal, propostes de 

desenvolupament econòmic i social, per generar oportunitats en els equipaments públics.  

 Posar en valor la funció de cohesió social, urbana i territorial del Mercat fomentant les bones 

pràctiques i reconeixement del comerciant. 

 Potenciar la interacció i integració de la ciutadania amb el comerç ,tot tenint en compte la 

realitat multicultural de Manlleu, amb el disseny i execució del programa d’activitats que es du 

a terme des del Mercat Municipal 

 Dinamitzar els equipaments del barri creant oportunitats de coneixença i de relació per la 

millora de la convivència, així com afavorint la dinamització integral, social i econòmica del barri 

de l'Erm.  

 Afavorir les relacions veïnals i de ciutadania obrint els equipaments a la població 

mitjançant propostes d'activitats que els permetin conèixer aquests espais i les 

activitats que s’hi duen a terme. 

 Continuar participant en les iniciatives del teixit associatiu de barri que afavoreixin la cohesió 

social i el desenvolupament social i econòmic.  

 Donar continuïtat al programa de tallers Tu no ho llencis!  impulsat conjuntament  pel Casal 

Cívic i el Mercat Municipal, que permet l’intercanvi de coneixement entre els equipaments i els 

seus usuaris. 

 Afavorir iniciatives de tipus social conjuntament amb l’AODL de nous projectes de 

desenvolupament local en algun espai dels equipaments públics. 

 Adequar les propostes econòmiques, socials, culturals, educatives,...en els objectius i les 

funcions dels diferents equipaments.  

Tipologia dels beneficiaris: Teixit  associatiu i d’entitats del Barri de l’Erm en general, ciutadania del 

barri de l’Erm, de la resta de Manlleu  i de la seva àrea d’influència i  del teixit econòmic del Barri de 

l’Erm i de Manlleu. 

Dates d’inici i finalització previstes: desembre 2016- desembre 2017 
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Codi de l’acció: E1 Denominació de l’acció: TÈCNIC/A TREBALLADORA SOCIAL 

Breu descripció de l’acció: 

Donar continuïtat al pla de treball iniciat l’any anterior per tal de donar resposta a les 

necessitats de les persones residents al barri des de la proximitat, sobretot aquelles que no 

arriben als serveis socials i que els cal un acompanyament  més intensiu per promoure el 

desenvolupament de les seves habilitats i recursos personals perquè puguin accedir als serveis 

i recursos de la ciutat que els poden ajudar en un procés de millora i de cobertura de diferents 

necessitats (educatives, formatives, d’ajuts socials, ocupacionals, psicològiques, etc..). 

Justificació de l’acció:  En general la població la població del barri de l’Erm es caracteritza per 

una forta presència d’immigrants, particularment procedents del Marroc. Els joves configuren 

un col·lectiu específic amb unes necessitats concretes: jove que han arribat fa pocs anys i no 

han iniciat un itinerari formatiu, joves estigmatitzats per la seva condició d’estrangers, joves 

amb fracàs escolar, joves desmotivats davant l’escenari d’una societat postmoderna i del ris, 

amb manca de projecte de futur, etc.. aquest és un dels àmbits on caldria dedicar esforços per 

fer una veritable funció preventiva. 

Entitat que executa l’acció:  

Ajuntament de Manlleu  

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés i Cuadras 

Objectius específics de l’acció: Els objectius específics són els següents: 

- Detectar situacions de necessitat  personal, familiar i comunitària del barri a través 

d’un treball en xarxa amb els serveis, entitats i persones que treballen al territori. 

- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als seus drets i 

recursos existents. 

- Intervenir en aquelles situacions  de risc social, sobretot on hi hagi menors. 

- Impulsar actuacions comunitàries. Solucions globals a problemes individuals. 

- Donar a conèixer els ajuts d’urgència social. Treballar per donar resposta a la pobresa. 

- Gestionar prestacions socials que ajudin a pal·liar les necessitats detectades. 

- Donar resposta a les necessitats dels joves, amb accions que ajudin a empoderar-los i 

determinar el seu itinerari formatiu i/o laboral (Yout and the move) 

- Treballar per la cohesió social i millora de la convivència i el  civisme  

- Lluitar contra la estigmatització  del col·lectiu immigrant resident a la zona del barri de 

l’Erm  a través de diferents accions 

Tipologia de beneficiaris:  Nens, nenes i famílies i joves residents al barri de l’Erm que facin 

demanda d’atenció a serveis socials o bé es trobin en situació de risc exclusió on sigui 

necessària la intervenció dels serveis socials. 

Dates d’inici i finalització previstes:  Desembre 2016-Desembre 2017 
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Codi de l’acció: E1 Denominació de l’Acció: 

EDUCADOR/A EN MEDI OBERT 

Breu descripció de l’acció: 

El projecte d’educador en medi obert pretén facilitar l'accés als joves en el seu medi, promovent la 
generació de dinàmiques relacionals que afavoreixin la coresponsabilització del/la jove, la promoció 
dels seus recursos personals i el seu creixement com a persona, especialment d'aquells nois i noies que 
es troben en situacions de risc social.  

Justificació de l’acció:  

L’Ajuntament disposa d’un Pla de civisme, per la qual cosa l’actuació de l’educador de carrer estarà 

emmarcada per aquest Pla i també pel Pla de Gestió a la Diversitat, donat que el barri de l’Erm s’hi 

concentra el 80 % de la població immigrada del municipi i també és un dels territoris on es detecten 

diferents problemes de convivència, alguns d’ells relacionats amb els joves. 

Cal tenir en compte que la densitat de població al barri provoca que hi hagi més presència de persones 

al carrer, ja que sovint els habitatges tenen poc espai per els membres que hi viuen.  

L'atur a Manlleu és del 21% (febrer 2014), superior a la taxa d'atur d'Osona i de Catalunya (16%). La 

taxa d'atur juvenil a Catalunya és de més del 50% i se sap que en el col·lectiu immigrant aquest 

percentatge augmenta encara més. Un dels aspectes que condiciona aquesta situació és el baix nivell 

formatiu dels joves immigrants o fills d'immigrants.  

Entitat que executa l’acció: 

Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  

Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 

Els objectiu específics de l’acció seran:  
 

 Esdevenir un referent directe de la pròpia administració entre els joves. 

 Afavorir canals de comunicació entre joves i administració. 

 Ser un recurs transversal i treballar en els diferents projectes municipals. 

 Prevenir, detectar i derivar situacions de risc social.  

 Afavorir la cohesió social, la convivència i les actituds cíviques entre joves i la resta de la 

població. 

 Fomentar la participació ciutadana i comunitària dels joves de Manlleu. 

 Positivitzar la imatge dels joves entre la població i els serveis. 

 Prevenir i reduir riscos vinculats al consum de tòxics entre joves. 

Tipologia dels beneficiaris:  

El col·lectiu el qual van adreçades les intervencions joves residents al barri de l’Erm  tot i que en algunes 

accions també hi participaran persones de la resta de la població per contribuir en la millora de la 

integració de les persones amb les quals es treballarà. 

Dates d’inici i finalització previstes: desembre 2016 - desembre 2017 
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Codi de l’acció: E1 Denominació de l’Acció: 

TÈCNIC/A PSICÒLEG 

Breu descripció de l’acció: 
Millorar les oportunitats d’inserció social i laboral de la població en risc d’exclusió, prioritàriament 
joves, famílies i persones que pateixen malalties mentals residents al barri de l’Erm per prevenir 
situacions futures de desigualtat d’oportunitats i marginació social.  

Justificació de l’acció:  
Aquesta actuació és necessària per poder portar a terme un treball més intensiu de suport social a joves 
que necessiten un acompanyament individualitzat i que integri a les famílies en risc d’exclusió o amb 
importants dificultats d’integració sociolaboral. D’aquesta manera es continuarà treballant per a la 
convivència i la integració de les persones del barri de l’Erm, emfatitzant en la millora de l’ocupabilitat 
dels joves. 
 
S’adequaran els acompanyaments individualitzats a les especificitats de joves amb problemàtiques 
socials tals com exclusió social, discapacitats, trastorns de salut i altres necessitats especials.  A través 
de la intervenció directa en l’orientació personalitzada de casos, tant de joves com d’adults, i 
l’assessorament al personal municipal que atén directament aquests perfils es facilitaran els processos 
de millora de l’ocupabilitat i d’integració sociolaboral de la població més exclosa i indirectament aquest 
treball tindrà un impacte en la millora de la convivència. 

Entitat que executa l’acció: 
Ajuntament de Manlleu 

Responsable tècnic de l’acció:  
Betlem Parés Cuadras 

Objectius específics de l’acció: 
Fomentar la reincorporació al sistema educatiu formal de joves que l’han abandonada i no tenen els 
estudis mínims necessaris (Educació Secundaria Obligatòria) per poder accedir al mercat de treball o 
continuar amb formació ocupacional i proporcionar eines de desenvolupament personal i laboral i 
d’inserció social a joves i adults en risc d’exclusió i exclosos. 
 
Seguiment de persones beneficiàries de les diferents accions emmarcades dins dels Projectes de Treball 
als Barris i assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que intervenen amb adults en risc 
d’exclusió o exclosos per reforçar el compliment del pla de treball establert. 
 
Treballar amb les famílies fomentant l’educació dels seus fills/es i la seva implicació amb l’escola i amb 
altres serveis municipals relacionats. Treballar específicament amb els infants en situació de risc 
d’exclusió que assisteixen al Centre Obert per millorar les seves habilitats emocionals i autoestima 
fomentant així la seva inclusió. Treballar amb grups d’adults per la motivació socio laboral, fent èmfasi 
en les competències socials i relacionals bàsiques necessàries. 
 
Assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que intervenen amb adults en risc d’exclusió 
o exclosos per reforçar el compliment del pla de treball establert. 

Tipologia dels beneficiaris:  
El col·lectiu el qual van adreçades les intervencions són infants, joves, adults i / o famílies residents al 
barri de l’Erm  tot i que en algunes accions també hi participaran persones de la resta de la població per 
contribuir en la millora de la integració de les persones amb les quals es treballarà. 
 

Dates d’inici i finalització previstes: desembre 2016- desembre 2017 
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4. Cronograma de les accions previstes agrupades per programes. 
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Cronograma 

Accions previstes 
D 

16 

G 

17 

F 

17 

M 

17 

A 

17 

M 

17 

J 

17 

J 

17 

A 

17 

S 

17 

O 

17 

N 

17 

D 

17 

PROGRAMA A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció 

A1. DISPOSITIU DE SUPORT A LA INSERCIÓ 
LABORAL DE COL•LECTIUS AMB DIFICULTATS 
ESPECIALS DEL BARRI DE L’ERM 

             

PROGRAMA B:  Programes de qualificació professional (Formació integrada/ professionalitzadora) 

Formació integrada 
B1. FORMACIÓ INTEGRADA L’ERM NETEJA 

             

Formació professionalitzadora 
B2. FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 
L’ERM MANTENIMENT D’EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DE FIBRA ÒPTICA 

             

PROGRAMA D:  Programes d’experienciació laboral 
 

Actuacions ocupacionals 
D1. NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS 

             

D1. OPERARI MANTENIMENT I FIBRA ÒPTICA               

D1. AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN 
VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA 

             

D1. SUPORT ASSOCIATIU L’ERM              

Actuacions professionals 
D2. TREBALL SOCIOEDUCATIU  

             

D2. COORDINADOR/A L’ERM 
             

D2. AGENTS CÍVICS L’ERM 
             

PROGRAMA E: Programes de desenvolupament local 

E1.TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A 
D'EQUIPAMENTS D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES I SOCIALS 

             

E1. TÈCNIC/A TREBALLADORA SOCIAL              

E1. TÈCNIC/A EDUCADOR/A MEDI OBERT              

E1. TÈCNIC/A PSICÒLEG              
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5. Establiment del grau de prioritat de les accions 
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Taula de priorització de les accions: 

 

 

Priorització 
Codi de 
l’acció 

Denominació de l’acció 

1 A1 DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB 
DIFICULATS ESPECIALS DEL BARRI DE L’ERM 

4 B1 FORMACIÓ INTEGRADA L'ERM NETEJA 

6 B2 FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA L'ERM MANTENIMENT 
D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE FIBRA ÒPTICA 

5 D1 NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 

7 D1 OPERARI  MANTENIMENT I FIBRA ÒPTICA 

10 D1 
AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN VULNERABLE I/O 
DEPENDÈNCIA 

14 D1 SUPORT ASSOCIATIU A L'ERM 

9 D2 TREBALL SOCIOEDUCATIU 

8 D2 COORDINADOR/A L'ERM 

11 D2 AGENTS CÍVICS L'ERM 

2 E1 
TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A D'EQUIPAMENTS D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES I SOCIALS 

3 E1 TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL 

13 E1 TÈCNIC/A EDUCADOR/A EN MEDI OBERT 

12 E1 TÈCNIC/A PSICÒLEG 
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6. Pressupost global 
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Pressupost per accions: 

 

Acció 
Cost total 

acció 
Subvenció 
sol·licitada 

Aportació de fons 
propis 

A1. DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
DE COL·LECTIUS AMB DIFICULATS ESPECIALS 
DEL BARRI DE L’ERM 

      125.713,17 €              125.713,17 €                      0,00  €  

B1. FORMACIÓ INTEGRADA L'ERM NETEJA        10.248,67 €               10.065,74 €                  182,93 €  

B2. FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 
L'ERM MANTENIMENT D'EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DE FIBRA ÒPTICA 

       17.530,00 €               17.530,00 €                    0,00  €  

D1. NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS 

       75.917,52 €               74.084,22 €               1.833,30 €  

D1. OPERARI  MANTENIMENT I FIBRA ÒPTICA        83.060,39 €               81.098,64 €               1.961,75 €  

D1. AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN 
VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA 

       10.845,36 €               10.583,46 €                  261,90 €  

D1. SUPORT ASSOCIATIU L'ERM        12.100,47 €               11.799,66 €                  300,81 €  

D2. TREBALL SOCIOEDUCATIU        14.655,05 €               14.296,08 €                  358,97 €  

D2. COORDINADOR/A L'ERM        22.123,00 €               21.581,10 €                  541,90 €  

D2. AGENTS CÍVICS L'ERM        29.310,10 €               28.592,16 €                  717,94 €  

E1. TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A 
D'EQUIPAMENTS D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES I SOCIALS 

       37.940,50 €               27.045,55 €             10.894,95 €  

E1. TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL        38.615,06 €               27.045,55 €             11.569,51 €  

E1. TÈCNIC/A EDUCADOR/A MEDI OBERT        36.738,51 €               27.045,55 €               9.692,96 €  

E1. TÈCNIC/A PSICÒLEG        36.738,51 €               27.045,55 €               9.692,96 €  

TOTAL PROJECTE   ............    551.536,31 €           503.526,43 €           48.009,88 €  

 
Altres aportacions Ajuntament de Manlleu:  
 

- Cofinançament dels sous dels tècnics 
- Indemnitzacions finals de contracte   
- Espais i equips per portar a terme la formació 
- Materials pels programes ocupacionals 
- Infraestructures municipals per desenvolupar les accions 
- Tècnics de les diferents àrees ( Serveis Socials, Serveis a les Persones i Promoció 

Econòmica, Serveis Econòmics i Serveis Territorials) 
- Direcció i coordinació del projecte  
- Recursos econòmics de fons propis per dur a terme els projectes i activitats. 
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7. Complementarietat de les accions proposades amb altres accions 

que porta a terme l’entitat 
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La complementarietat d’aquest projecte respecta a altres iniciatives que es porten a terme, o 

s’han portat a terme ,és que aborda de forma directe les necessitats detectades al projecte de 

millora del Barri de l’Erm. 

 

Al Barri treballem amb uns col·lectius amb especials dificultats d’inserció a causa de: 

- Baix nivell formatiu 

- Falta de coneixement de l’entorn 

- Dificultats amb l’idioma 

- Falta d’experiència laboral 

- Procedència de sectors madurs 

 

Això fa que aquestes persones tinguin dificultats en accedir als serveis municipals i projectes ja 

existents per iniciativa pròpia, per aquest motiu proposem aquestes accions amb l’objectiu de 

fer una acompanyament més personalitzat de dins del barri cap a fora.  

 

Les accions que ens han permès incidir en les necessitats detectades: 

+ treball al carrer 

+ ocupació 

+ professionalitat 

+ cohesió social 

 

A diferència dels altres serveis, el projecte permet consolidar la presència al carrer tenint una 

visió més global dels usuaris i ens permet tenir una actitud proactiva amb els col·lectius 

objecte d’intervenció, a diferència d’altres programes que tenen un marc més formal.   

D’altra banda, des d’algunes de les actuacions que es presenten en aquest pla de treball, la 

complementarietat amb les accions que es porten a terme des  de l’entitat és clara. En aquest 

sentit cal destacar, que hi ha dispositius concrets que permeten treballar amb la mateixa línia 

que ho fan els tècnics dels serveis municipals. Treball als Barris però, ofereix la possibilitat 

d’aprofundir i treballar amb un nivell altre de concreció amb les persones del Barri de l’Erm, 

que forma part de la filosofia de l’entitat.  

També ens permet donar formació amb programes més adaptats a la realitat del barri ja que 

cal dissenyar programes que treballin en un període de temps més llarg les seves 

competències transversals, el seu nivell de professionalització, la motivació i una dedicació 

molt tutelada per treballar la seva inserció en el món laboral. 
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8. Descripció de la relació entre l’estructura de gestió del Pla i 

altres serveis de l’entitat 
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Tal i com queda reflectit en l’esquema anterior l’estructura del de gestió del Pla d’execució 

anual està coordinat per l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica(SSPP) de 

l’Ajuntament de Manlleu però es treballa conjuntament amb els serveis de Benestar Social. 

 

Aquesta forma de treball conjunta afecta tant a l’execució de projectes concrets on 

s’involucren directament els serveis esmentats com en el procés de seguiment i avaluació del 

Pla on, a les reunions mensuals, hi estan representats aquests serveis a través de les seves 

caps. 

 

Fruit d’aquesta col·laboració podem detectar necessitats de les persones i el barri des dels 

diferents àmbits: d’ocupació, d’educació, de participació ciutadana, riscos socials, social 

familiar, seguretat ciutadana i civisme ... 
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9.Descripció del recursos humans fixos i temporals amb els que 
compta l’entitat i principals projectes executats en els darrers 3 

anys, en l’àmbit de l’ocupació i desenvolupament local 



                                                                                                           
  

76 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

 
 
 

El projecte es portarà a terme des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu, que inclou, els serveis propis de Promoció Econòmica (formació i 
ocupació, empresa, promoció i dinamització de la ciutat) els Serveis a les Persones (participació 
ciutadana, cultura, educació, esports i jovent) i l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut 
Pública i Consum. 
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Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE)  el personal fix de tota l’àrea és 

el següent: 

1 Coordinadora de l’Àrea 
2 Auxiliars administratives 
3 Administratius 
1 Tècnica d’educació 
1 Tècnic d’esports 
1 Tècnica de Participació Ciutadana 
3 Tècnics al Servei d’ocupació de PE 
1 Tècnica servei de formació de PE 
2 Tècniques d’empresa i comerç de PE 
2 Tècnica (1) de fires i mercats i Auxiliars (1) 
1 Tècnica de gestió i qualitat  
1 Auxiliar OAC 
 

A banda es disposa de personal dels programes de l’OPE (10 persones)  i del personal per els 

equipaments esportiu i educatius. En total l'Àrea de serveis a les Persones i Promoció 

Econòmica està formada per 44 polítics i treballadors: 

 

- l'equip polític format per 4 regidors 

- l'equip tècnic format per 22 treballadors 

- l'equip de gestió administrativa i econòmica format per 9 treballadors 

- i l'equip de conserges i de manteniment format per 9 persones 

 
l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum té una plantilla de 16 persones: 
 

1 Recepcionista 
1 Administrativa 
5 TS 
3 ES 
2 Educadors centre obert 
2 Treballadores familiars 
1 Coordinadora Àrea 
1 Tècnic Salut Pública 

 
Recursos Humans 

 

Els recursos destinats al projecte, incorporem tots els recursos de l’Àrea de Promoció 

Econòmica i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manlleu, que inclou, a banda dels 

serveis propis de promoció econòmica (formació i ocupació, empresa, promoció i dinamització 

de la ciutat) els serveis a les persones (participació ciutadana, cultura, educació, esports i 

jovent). La resta de tècniques i tècnics de l’Ajuntament  poden participar de forma esporàdica 

en el projecte sobretot aportat coneixements i experiència al projecte.  

 
 



                                                                                                           
  

78 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

Altres projectes d’interès són: 
 

- Documents d’anàlisi anual del teixit empresarial de Manlleu i Osona 
- Informes de de conjuntura econòmica de l'Observatori Socioeconòmic d’Osona 
- Pla d’acció 2013-2016 
- Projecte Nous àmbits i projectes d’intervenció de desenvolupament econòmic i 

ocupació 2014-2015 
- Diagnòstic, calibrat i orientacions estratègiques per a un model d’innovació pública 

2015-2016 
- Projecte d'innovació pública i màrqueting públic 2016 
- Pla d'acció de dinamització de polígons industrials i altres zones industrials (en fase de 

redacció final i presentació pública) 
- Pla d'acció d'eficiència energètica (en fase de redacció final)  
- Estudi i anàlisi de tota la formació reglada, ocupacional i no reglada  i disseny d'un 

Centre de Formació Integrada a l'Institut Antoni Pous de Manlleu. 
- Pla de dinamització de la zona de Dalt Vila de Manlleu (en execució) 
- Pla d'Acció Municipal 2016-2019 (PAM Manlleu) 
- Fòrum Econòmic i Social 2016 (FES Manlleu) 
- Pla estratègic de l’OPE 2008-2010 
- Pla d’Innovació d’Osona (2007) 
- Estudi per la Generació, captació i retenció de talent empresarial (2010) 
- Millora dels serveis de l’OPE de Manlleu (2012) 

 
 
Per altra banda, destaquem els principals projectes executats per Promoció Econòmica són: 
 

- Formació ocupacional des de 1990 
- ILO-SER i ILO-QUIT 
- Escoles Taller/Tallers d’Ocupació/Casa d’oficis 
- Plans d’ocupació 
- Treball als Barris 
- Programa dels AODL 
- Projecte Innovador Manlleu 2008 
- Projecte Innovador 2010  “Eix C2 – estratègies d’inserció en xarxa”  
- Projecte Innovador i Experimental  (2008-2010-2012 i 2013) “Empreses + competitives 

= augment ocupabilitat” 
- Projecte Innovador d'Economia Social i Solidària 2015-2016 
- Ciutats digitals “municipis @” 
- Centros de Apoyo a Emprendedores (CAE) del Ministeri d’Indústria 
- Premis Innovacat, projecte públic privat iniciat al 2006. 
- Reempresa 
- Catalunya Empren 
- Disseny d'un espai LAB i coworking (en fase d'execució) 
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B. Part específica: descripció 
concreta de les accions a 
executar en cada línia 
d’actuació o programa. 
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A. Programes específics de caràcter experimental i 
innovador per afavorir la inserció sociolaboral 
de col·lectius amb dificultats d’ inserció. 

 
A1. Dispositius d’inserció sociolaboral 
de col·lectius amb dificultats especials 
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A1. DISPOSITIU DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS 

ESPECIALS DEL BARRI DE L’ERM  

 
a) Denominació de l’acció. 

“Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials del barri de 

l’Erm” 

b) Objectiu general i objectius específics 

L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica està treballant per oferir, a través de la 

co-construcció público–privada, un servei transversal, facilitador i personalitzat que generi 

oportunitats i doni una resposta adaptada a les necessitats de la ciutadania. Per tant, amb 

aquesta idea es configuraran els objectius del Dispositiu.   

  

El Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials del barri de 

l’Erm serà igual que en les darreres edicions. Aquesta és una de les accions amb més pes dins 

de Treball als Barris 2016 de Manlleu ja que de forma transversal dóna suport i intervé a la 

majoria d’actuacions del projecte. L’objectiu principal és el de millorar les condicions de vida 

les persones residents al Barri de l’Erm, tot incrementant les competències professionals de 

les persones usuàries i afavorint-ne la inserció sociolaboral.   

L’objectiu serà seguir creant un servei facilitador que generi oportunitats per a les persones 

que resideixen al barri. 

 

A continuació es detallen els objectius específics, agrupats en funció dels agents implicats que 

són: usuaris/es del Dispositiu, accions B1, B2, D1 i D2, les empreses, la comunitat i el teixit 

associatiu.  

 

Per l’usuari/a: 

- Millorar les competències de base, concretament la comunicació, la mobilitat i 

la informàtica. 

- Afavorir el coneixement de la realitat del mercat de treball i el grau 

d’ocupabilitat. 

- Millorar les habilitats socials i competències transversals (comunicació, 

resolució conflictes, gestió de les emocions, assertivitat, autoestima,...). 

- Conèixer i ampliar els recursos i les eines per a la recerca de feina. 

- Augmentar el coneixement de competències tècniques mitjançant les accions 

formatives del Dispositiu i la formació integrada i/o professionalitzadora. 

- Millorar les competències lingüístiques a través d’un treball coordinat amb 

d’altres entitats i serveis: Consorci de Normalització Lingüística, escola d’adults, 

aula d’autoaprenentatge, parelles lingüístiques,... 

- Augmentar la participació a l’espai del Club de feina – Feinateca. 
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- Potenciar l’autonomia per accedir a espais de recerca activa de feina (Club de 

feina - Feinateca).  

- Rebre la informació i l’acompanyament en el procés de convalidació d’estudis 

realitzats en el país d’origen. 

- Conèixer els itineraris de la formació reglada i la carta de cursos de formació 

ocupacional existent a Manlleu i de la comarca. 

- Augmentar l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).  

- Potenciar l’obtenció d’acreditacions en l’àmbit de les noves tecnologies: ACTIC 

bàsic i/o mig. 

- Afavorir el coneixement i el contacte amb el teixit associatiu i serveis 

comunitaris del Barri. 

- Motivar i afavorir l’assistència al servei d’ocupació i formació de l’Oficina de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu (OPE) de totes les persones 

del barri en edat laboral que mai han utilitzat aquest servei i fidelitzar a 

aquells/es usuaris/es que ja el coneixen.  

- Conèixer noves formes de satisfacció de necessitats a través de l’intercanvi i 

l’economia social i solidària. 

- Facilitar eines de participació social en el barri i en l’entorn immediat. 

- Disminuir el risc d’exclusió social. 

- Empoderar als usuaris perquè puguin afrontar millor tot el procés de recerca de 

feina. 

 

Per a les accions B1, B2, D1 i D2 

- Planificar i desenvolupar processos de selecció a mida per garantir l’èxit de 

cada una de les accions. 

- Difondre la informació de les formacions i Plans d’Ocupació perquè la 

ciutadania en tingui coneixement. 

- Portar a terme un seguiment de les accions. 

- Millorar el coneixement dels participants en temes d’orientació laboral i 

competències transversals. 

- Afavorir que les persones que tinguin el nivell puguin obtenir el certificat de 

l’Actic. 

 

Per l’empresa: 

- Promoure l’oferta de serveis i recursos de l’àrea de SSPP. 

- Difondre ofertes de treball. 

- Pre-seleccionar candidats/es per a vacants de personal. 

- Millorar la definició de perfils laborals 

- Rebre assessorament en el disseny i implementació de processos de selecció per 

competències. 

- Promoure noves formes de col·laboració mútua: pràctiques, formació,... 
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- Sensibilitzar l’empresa vers la contractació dels col·lectius amb difícil inserció. 

- Promoure l’ocupació de qualitat. 

- Potenciar el nombre de contractacions aprofitant les bonificacions de contractació 

d’altres programes (Fem Ocupació per a joves, Forma’t i insereix...). 

- Ser un punt de referència per a les empreses pel que fa el tema d’informació 

actualitzada (acreditacions dels treballadors a través de l’Acredita’t, tipus de 

contractes bonificats...). 

 

Per la comunitat i teixit associatiu: 

- Promoure el coneixement dels serveis de l’àrea de SSPP i en especial del Dispositiu 

d’inserció sociolaboral del Barri de l’Erm. 

- Millorar la participació social en el Barri i Manlleu. 

- Promoure l’associacionisme. 

- Afavorir llaços de col·laboració entre l’àrea de SSPP i el tercer sector. 

- Acompanyar els usuaris/es del Dispositiu en la vinculació amb les activitats del Barri de 

l’Erm. 

- Donar suport en la difusió d’activitats i serveis. 

 

 

c) Descripció dels serveis que s’ofereixen a les persones participants, indicant si es tracta 

d’actuacions individuals o de grup, així com les activitats i continguts previstes per a 

cadascun d’ells.  

El Dispositiu continuarà sent un any més, un servei d’atenció personalitzada per a les persones 

del barri de l’Erm i enguany s’hi inclourà ciutadans de la resta de Manlleu que també estiguin 

en recerca activa de feina.  

 

Es combinaran tant accions grupals com individuals, tenint en compte les necessitats de cada 

persona participant i els objectius inicials plantejats. Per a els/les usuaris/es és important 

sentir-se en un clima de confiança i recolzament i millorar a nivell competencial (accés al 

mercat de treball, comunicació, informàtica...). L’empoderament de les persones usuàries és 

clau per aconseguir la inserció laboral.  

 

La periodicitat de les accions tant grupals com individuals dependrà també de les 

característiques de les persones participants, així com els pactes/objectius que es marquin en 

cada sessió. Per tant, podem trobar que hi hagi persones que facin sessions molt sovint, com 

d’altres que les trobades siguin un cop al mes, per exemple.  

 

La metodologia utilitzada continuarà basant-se en l’ocupabilitat per competències, tal com 

s’ha treballat en els últims anys:  

 

 L’ocupabilitat és la posició d’una persona en un moment determinat de la seva 

vida respecte a una ocupació concreta. En aquest procés, la persona és un 

agent pro-actiu en la millora de la seva ocupabilitat.  
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 La competència professional és un sistema complex i integrat de coneixements, 

capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals de tipus tècnic, 

instrumental i transversal, que s’han d’articular de manera eficaç en funció dels 

requeriments d’una activitat professional concreta. 

 

A més, i gràcies a l’experiència dels diferents anys de Dispositiu, en els quals s’orienta a la 

persona des d’una perspectiva global, i no únicament laboral, també s’emprarà la metodologia 

del cicle vital. Consisteix en un tipus de coaching ocupacional entès com el procés 

d'acompanyament d’una persona amb l'objectiu de potenciar els seus recursos, permetre-li 

adquirir noves competències i coneixements per aconseguir els seus objectius. Des del 

coaching sempre es té en compte que la persona en sí mateixa té les competències i el 

potencial necessari per trobar les seves pròpies solucions i el/la coach actua com facilitador/a 

del canvi. 

 

Aquestes metodologies es combinaran amb una nova eina adaptada, el fotollenguatge. Aquest 

es basa en la idea “d’una imatge val més que mil paraules”. Es tracta d’identificar i comprendre 

conceptes mitjançant la visualització d’un seguit de targetes amb imatges. En aquest cas, 

corresponen a conceptes de mercat de treball, competències professionals, ocupacions 

concretes, procés de recerca de feina, entrevista de selecció, entre d’altres. L’eina 

metodològica tant s’aplicarà de manera individual i/o grupal, tot i que dóna més joc en 

sessions grupals. Cal comentar que aquest material, és innovador i únic a la comarca d’Osona, 

elaborat des del Servei d’Ocupació  de l’OPE. 

 

A continuació es detallen les diferents activitats i continguts a treballar, agrupats per mòduls: 

 

 
 

Mòdul 1. Desenvolupament de competències de base 

En aquestes sessions es treballarà per augmentar els coneixements instrumentals bàsics per 

accedir al mercat de treball actual i en el context de la comarca d’Osona. Són elements bàsics, 

com el domini de l’idioma i/o el coneixement d’informàtica, per exemple. 
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- Català – comunicació: tal com ha passat en edicions anteriors, moltes de les 

persones participants del Dispositiu presenten greus dificultats de comunicació. 

El fet de ser persones nouvingudes i no escolaritzades aquí i/o la manca de 

relació amb persones autòctones, fa que la majoria d’usuaris/es no entenguin 

bé el català i sobretot que no en tinguin una bona fluïdesa verbal. En aquest 

mòdul es contempla la pràctica del català oral i escrit, millora de l’expressió, la 

comprensió, ampliació del vocabulari... També es treballarà a través d’activitats 

pràctiques (simulacions perquè aprenguin la part oral: grups de conversa 

perquè el més important és que puguin començar a comunicar-se). També es 

farà ús del recurs de parelles lingüístiques.  

 

- Coneixement de l’entorn – mobilitat: és bàsic poder desplaçar-se amb 

normalitat i conèixer els serveis bàsics de Manlleu i rodalies. Per això, en 

aquestes sessions es facilitarà informació dels serveis públics locals, dels 

polígons, del funcionament del transport públic...  

 

- Informàtica – TIC: per accedir al mercat de treball actual és imprescindible el 

domini de les TIC. Conèixer diferents web’s i poder registrar-se a ofertes de 

treball és bàsic per trobar una feina. Poder fer una recerca d’informació per 

Internet, poder respondre un e-mail, saber escriure un text bàsic amb el 

processador de text... són aspectes que es treballaran al llarg de les sessions 

d’aquest mòdul.   

 

Mòdul 2. Anàlisi de l’ocupabilitat i competències professionals 

Amb aquest mòdul es tractarà de facilitar que coneguin i prenguin consciència del punt de 

partida en el que es troben en aquest moment, defineixin un objectiu i identifiquin aquells 

elements (tant les potencialitats com els obstacles) que facilitin de manera significativa la 

consecució dels seus objectius personals i professionals.  

 

Treballarem els següents temes:  

- Autoconeixement – identificació de les pròpies capacitats / d’interessos i 

motivacions: ser conscient del què se sap, es vol i es pot fer, és molt important 

per poder tenir un objectiu professional clar i poder afrontar amb èxit un 

procés de selecció. Amb aquestes sessions es pretén evitar expressions 

“m’interessa treballar de tot o m’és indiferent”, “vull fer qualsevol curs”, i per 

tant, aconseguir que les persones participants prenguin consciència dels seus 

punts forts i les àrees de millora, i tinguin clar quin és el seu camí professional a 

seguir.    
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- Introducció a les competències professionals: es treballarà què són i quines 

són les competències professionals que demana el mercat de treball actual. Es 

donarà a conèixer les competències de base, transversals i tècniques.  

 

- Identificació de competències professionals: en aquest mòdul es podrà fer un 

anàlisi de quines són les competències fortes i a millorar de cada persona 

participant, mitjançant la història de vida, el mapa de competències i altres 

testos. 

 

Com a novetat farem servir un test d’autoavaluació creat pel propi servei d’ocupació. És una 

eina que, per una banda permet identificar d’una forma objectiva en quin punt es troba cada 

persona i per l’altre, proposa accions “tallers” més a mida de les necessitats detectades. A 

més, a través d’aquest recurs podrem identificar elements com: el nivell de català, els 

coneixements d’informàtica, el coneixement sobre els diferents recursos de recerca de feina i 

les competències. 

A continuació es detalla l’enllaç per accedir: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1TEsOkh_- 

0hFmuSEerCDryr5G2eMLb9juVx09MxDny4Yjw/viewform.  

 

En un apartat posterior, es pot trobar la imatge resultant de l’anàlisi d’un test per tal de 

mostrar-ho de forma més visual. 

 

Mòdul 3. Anàlisi i desenvolupament de competències transversals 

En un mercat de treball tant canviant com l’actual, les empreses valoren tant el coneixement 

tècnic com l’actitud i motivació dels candidats/es vers un lloc de treball. Per això, mitjançant 

aquest mòdul s’identificaran i es facilitaran eines per desenvolupar habilitats com la 

comunicació, adaptabilitat, responsabilitat, iniciativa, planificació i organització, etc... A tall 

d’exemple: 

- Comunicació: quins són els diferents tipus de comunicació, elements que hi 

intervenen, l’escola activa, la comunicació no verbal, la importància del domini 

d’aquesta competència per afrontar amb èxit un procés de selecció, etc. 

 

- Adaptabilitat: definició, diferents tipus, conceptes claus per dominar aquesta 

competència com la gestió de l’estrès, la flexibilitat, la iniciativa, entre d’altres 

aspectes.  

 

- Planificació i organització: priorització i ordre lògic de les tasques, optimització 

de recursos, programació amb anticipació i tenint en compte els recursos 

existents, avaluacions, conceptes tècnics com “lladres del temps”, checklist, 

etc. 

 

Mòdul 4. Recerca activa de feina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1TEsOkh_-%200hFmuSEerCDryr5G2eMLb9juVx09MxDny4Yjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1TEsOkh_-%200hFmuSEerCDryr5G2eMLb9juVx09MxDny4Yjw/viewform


                                                                                                           
  

87 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

Tant important és tenir un objectiu professional clar i real, com saber arribar a les ofertes de 

feina i superar un procés de selecció amb èxit. Per això, en aquest mòdul es donaran les eines 

necessàries per fer una bona recerca activa. 

  

- Canals de recerca de feina: quines són les principals vies d’accés al mercat de 

treball i els principals intermediaris d’Osona. Així, es donaran a conèixer webs, 

llistats d’empreses de treball temporal, la web de la Xarxa Xaloc, etc. També es 

donarà la referència del nostre portal, on hi ha diferents apartats d’interès 

com: resum de webs, enllaços d’empresa per poder fer una autocandidatura, 

entre d’altres. www.netvibes.com/elcanal 

 

- Mercat de treball i ocupacions: es donarà a conèixer el funcionament bàsic i la 

gestió de recursos necessaris per poder tenir accés a una ocupació i mantenir-la 

en un mercat tant canviant com l’actual. És important conèixer els trets 

essencials de cada ocupació: funcions/tasques, requisits d’accés, competències 

sol·licitades, condicions de treball... Així com els tipus de contractes existents, 

drets i deures, entre d’altres. 

 

- Eines de recerca de feina: en aquestes sessions s’elaboraran i/o es milloraran 

els currículums vitae per tal de fer-los atractius per a les empreses. Així com es 

treballaran les diferents cartes de presentació (autocandiatura i resposta a un 

anunci).  

 

- Procés de selecció per competències: entrevistes de selecció, proves de 

selecció i psicotècnics. Moltes persones usuàries no han realitzat mai una 

entrevista de treball, o bé, no n’han portat a terme cap amb èxit. Per això, en 

aquestes sessions es practicaran les preguntes més freqüents que es fan en una 

entrevista de treball. A més, de conèixer i practicar els psicotècnics més 

habituals, i possibles proves professionals segons la ocupació d’interès.   

 

Mòdul 5. Tastets d’oficis 

Per poder tenir un objectiu professional ben definit, és bàsic tenir una idea general de les 

tasques que es desenvolupen en una determinada ocupació, així com conèixer els requisits i 

competències que es demanen. Per això, mitjançant les sessions d’aquest mòdul es donarà a 

conèixer:  

Per això i com a novetat, aquest any es crearà uns tastets d’oficis en format d’orientació. 

Aquests consistiran en: 

 

- Informació de l’ocupació: partint dels Mapes d’Ocupació elaborats pel servei 

d’ocupació en el que es recullen algunes ocupacions amb tendència favorable a 

la comarca d’Osona,  donarem a conèixer als demandants d’ocupació del 

dispositiu  diferents ocupacions: tasques, requisits, condicions de treball... 

http://www.netvibes.com/elcanal
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- Visites a empreses de diferents sectors perquè els i les participants puguin 

veure la realitat de la feina i així fer-se una idea real. 

- Exemple  d’un cas real. Convidarem a una persona que tingui experiència en el 

sector perquè els pugui explicar en què consisteix la feina, quines competències 

són imprescindibles...  

 

L’objectiu d’aquests tastets serà dotar als usuaris/es de més informació sobre cada ocupació, 

ja que d’aquesta manera podrà ser-los més fàcil descobrir en quin tipus de feina podrien 

encaixar. Les ocupacions que els donarem a conèixer seran les següents: cambrer/a i ajudant 

de cuina, operari/a de magatzem, neteja i atenció al client. De totes maneres si detectem que 

hi ha interès per alguna altra professió també l’afegirem. 

 

d) Recursos humans. Descripció de l’estructura de gestió del dispositiu amb indicació de les 

tasques que desenvoluparan cadascun dels professionals. 

Per portar a terme l’acció es necessitaran els següents recursos humans: 

- 2 Tècnics/ques contractats a jornada 100% 

- 1 Tècnic/a contractat a jornada 50% 

- 1 Suport administratiu contractat a jornada 100% 

 

El personal tècnic treballarà de forma coordinada amb la resta de professionals de l’àrea SEPE 

(Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica) i concretament formarà part del Servei 

d’Ocupació de l’OPE. A més, es realitzarà un treball en xarxa amb altres tècnics/ques del 

Projecte de Treball als Barris, Serveis Socials, Educació, Cultura, Pla de Gestió de la Diversitat, 

Consorci de Normalització lingüística, Aula de Formació d’Adults, Casal Cívic Frederica 

Montseny, entre d’altres. Les tasques a desenvolupar pels TÈCNICS/QUES del Dispositiu, amb 

el suport administratiu seran les següents: 

En relació a les persones usuàries del Barri de l’Erm: 

- Portar a terme atenció directa a les persones usuàries. 

- Acompanyar i assessorar els i les usuaris/es en el procés d’inserció sociolaboral. 

- Formar els i les usuaris/es del Dispositiu en competències de base i transversals. 

- Realitzar entrevistes de diagnòstic sociolaboral. 

- Dissenyar itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral, conjuntament amb la 

persona beneficiària, i elaborar el pla d’acció per a la recerca activa de feina i millora 

de competències. 

- Informar, assessorar i orientar els i les usuaris/es sobre l’oferta formativa del territori. 

- Fomentar la importància de la formació per a la capacitació laboral i desenvolupament 

personal. 

- Informar sobre els recursos i serveis que ofereix el Programa i els serveis de l’àrea de 

SSPP. 

- Difondre la resta de recursos del municipi, realitzar derivacions efectives i promoure el 

seu ús. 
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- Dissenyar i impartir sessions per treballar l’empoderament d’aquelles persones 

usuàries que estan en un moment complicat pel que fa a la seva autoestima. 

- Donar a conèixer diferents ocupacions a través dels tastets d’oficis i mapes d’ocupació. 

- Portar a terme sessions de motivació laboral. 

- Dinamitzar sessions grupals. 

- Dissenyar, elaborar i actualitzar material didàctic. 

- Pre-seleccionar usuaris/es del Barri de l’Erm per cursos de formació de l’àrea de SSPP 

i/o Plans d’Ocupació. 

- Incorporar persones usuàries en altres projectes que s’estiguin portant des del servei 

d’ocupació i ofereixin pràctiques a les empreses. 

- Gestionar l’espai Club de Feina (específic per usuaris/es del Dispositiu). 

- Tutoritzar usuaris/es del Dispositiu que assisteixen a cursos de l’àrea de SSPP i/o 

participen en Plans d’Ocupació. 

- Realitzar qualsevol altra tasca o funció no descrita i necessària per aportar millores en 

el programa i amb impacte positiu pels usuaris/es. 

 

Acció B1, B2, D1 i D2 

- Crear l’oferta i el material divulgatiu del programa B1, B2, D1 i D2.  

- Realitzar proves professionals i entrevistes per competències per tal de seleccionar les 

persones de  les accions B1 i B2.  

- Impartir sessions d’orientació laboral (mercat de treball, tècniques de recerca de feina, 

l’entrevista, processos de selecció, etc). 

- Realitzar sessions per introduir i treballar les competències transversals. 

- Impartir sessions dels mòduls d’Igualtat d’oportunitats, Medi Ambient i orientació 

laboral. 

- Fer seguiments postinserció d’aquestes accions. 

- Documentació de les accions 

 
 

En relació a les empreses: 

- Realitzar prospecció d’empreses telefònica i presencialment de Manlleu i de l’àrea 

d’influència. 

- Gestionar ofertes de treball i preseleccionar candidats i candidates del Barri de l’Erm. 

- Fer difusió del Dispositiu d’Inserció i els serveis que s’ofereixen des de l’àrea de SSPP 

- Assessorar i dissenyar processos de selecció i definició de perfils laborals amb 

empreses. 

- Realitzar el seguiment dels usuaris/es del Barri de l’Erm derivats a les empreses en 

alguna de les modalitats de col·laboració: pràctiques, inserció laboral,... 

- Realitzar accions de sensibilització vers la contractació de col·lectius amb dificultats 

- Coordinar les pràctiques no laborals de les persones usuàries del Dispositiu 

- Realitzar visites a les empreses per detectar necessitats que es puguin atendre des del 

dispositiu. En cas de detectar-ne d’altres, i derivar-les als programes que es gestionen 

per altres professionals del servei d’ocupació (Fem Ocupació per Joves, Formació 

Contínua, etc) 
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- Informar i donar a conèixer a les empreses les diferents bonificacions de contractació 

(contractes de Garantia Juvenil, contractes per a majors de 45 anys...). 

 

En relació a la comunitat i teixit associatiu: 

- Conèixer i fer difusió del teixit associatiu del Barri de l’Erm i altres entitats d’iniciativa 

social del municipi. 

- Dissenyar canals de comunicació clars i mantenir els espais de coordinació i traspàs 

d’informació. 

- Identificar necessitats del tercer sector vinculat al Dispositiu i conèixer la seva 

planificació d’activitats. 

- Informar sobre el Dispositiu i els serveis de l’àrea de SSPP. 

- Realitzar intermediació entre les entitats del Barri i els usuaris/es del Dispositiu. 

- Donar suport a les iniciatives del Barri que contemplin la participació dels usuaris/es 

del Dispositiu. 

-  Derivar persones usuàries del Dispositiu als serveis i activitats que portin a terme des 

de la comunitat i el teixit associatiu. 

 

També es portaran a terme altres tasques a nivell més global: 

- Participar en la Taula 2:  “aprenentatge del català, formació d’adults i promoció del 

funcionament social autònom”  del Pla de Convivència del Barri de l’Erm. 

- Assistir i participar de forma setmanal en les reunions de coordinació del Servei 

d’Ocupació de l’àrea de SSPP amb la coordinadora de l’Oficina de Promoció Econòmica 

i Serveis a les Persones. 

- Participar trimestralment en les reunions de coordinació de Treball als Barris. 

- Participar setmanalment en les reunions de coordinació i gestió de l’equip de treball 

del Servei d’Ocupació. 

- Elaborar memòries, sol·licituds i informes. 

 

 e) Accions formatives, en cas que es contemplin 

 
Aquest any, com a novetat, es volen incloure dins el Dispositiu dues formacions independents 

però que alhora poden ser complementàries. Al llarg de l’últim any s’ha detectat, sobretot a 

través de la prospecció, una major demanada en el sector de la logística i l’atenció al públic. Al 

Dispositiu s’observa un percentatge molt elevat de persones que no disposen de formació 

reglada o bé que el seu nivell formatiu és baix, per aquesta raó creiem que és important donar-

los l’oportunitat de formar-se, i per tant, disposar de més possibilitats d’incorporar-se al 

mercat de treball. Moltes d’aquestes persones tenen les habilitats i les competències per 

encaixar en aquestes ocupacions l’únic que els hi manca és la formació.  

 

Per tant, i per donar resposta a aquestes necessitats formatives, es portaran a terme les dues 

formacions que s’esmenten a continuació, per ser ocupacions amb molta presència al territori. 

Per una banda, el curs d’auxiliar de magatzem i reposador/a i per l’altra el curs de manipulació 

de càrregues amb carretons elevadors, mitjançant el qual, les persones podran obtenir el 

carnet de carretons elevadors. Aquest és un requisit imprescindible que moltes empreses ens 
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demanen quan els hem de gestionar una vacant de personal. Actualment, tot i que tenim 

candidats/es amb experiència en manipulació de càrregues amb carretons elevadors, al no 

disposar del títol no els/les podem presentar com a candidats/es d’algunes ofertes. 

 

El total d’hores formatives serà de 160 hores, desglossades de la següent manera: 

 ACCIÓ FORMATIVA AUXILIAR DE MAGATZEM I REPOSADOR/A  
 
 

TOTAL 
HORES 

Operacions auxiliars d’emmagatzematge 40h 

Preparació de comandes 32h 

Operacions auxiliars al punt de venda 40h 

Atenció bàsica al client 32h 

Seguretat i prevenció 4h 

Orientació Laboral 4h 

Medi Ambient 4h 

Igualtat Oportunitats 4h 

 160 h 

 

 
 

El total d’hores formatives serà de 38 hores, desglossades de la següent manera: 

  

 ACCIÓ FORMATIVA MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS 

 

 

TOTAL 

HORES 

Riscos derivats de la utilització de carretons elevadors 4h 

Unitats de càrrega: generalitats i aplicacions 2h 

Definició i classificació dels carretons elevadors 3h 

Normes de circulació  3h 

Seguretat i prevenció 4h 

Simulació Real 16h 

Orientació Laboral 2h 

Medi Ambient 2h 

Igualtat Oportunitats 2h 

 38 h 

 

Per les dues accions formatives:  

Tipologia beneficiaris/col·lectius 

Les persones beneficiaries de l’acció formativa es preveu que siguin persones usuàries del 

Dispositiu, inscrites com a demandants d’ocupació i residents al Barri de l’Erm i Manlleu. Es 
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prioritzaran les persones en situació de risc d’exclusió social, en situació d’atur de llarga 

durada i/o sense prestació, dones amb baixa qualificació professional, joves amb baixa 

qualificació i majors de 45 anys. Amb aquesta heterogeneïtat es pretén aconseguir que les 

persones participants s’enriqueixin de coneixements i experiències entre ells/es.  

 

Nombre aproximat participants que es preveu 

Es preveu 15 participants per cada acció formativa. 

Cronograma d’execució 

La previsió de l’acció formativa és que es realitzi entre els mesos de Juliol i desembre de 2017. 

 

Dades de l’espai on es desenvoluparà l’acció formativa 

Per la realització d’aquestes accions utilitzarem les aules de formació dels següents espais tots 

amb certificat de solidesa: 

 Casal Cívic Frederica Montseny ubicat a Avinguda Puigmal, 137-139- Manlleu 

 Can Puget Plaça Dalt Vila, 1- Manlleu 

 Biblioteca Municipal de Manlleu C/ del Pont, 16-18 

 Institut Antoni Pous i Argila, Avinguda de Roma, 260- Manlleu 

 Centre de formació d’adults Miquel Martí i Pol, Pl. Llevant,3- Manlleu 

 Aula de formació i magatzem de pràctiques, dins l’empresa Loway 2007, C/Carles 

Regàs Cavalleria, 13-15- Manlleu 

Recursos materials 

Aula: PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet, Pissarra, Material aula, Taula i 

cadires, Telèfon. 

Eines i utillatge: Es disposarà de les eines i l’utillatge necessaris i suficients. 

Material de consum: Per altra banda també es requerirà de material fungible i altre material 

didàctic segons les necessitats de la formació programada. 

 

Recursos humans necessaris amb descripció de les tasques a realitzar 

Per a la realització d’aquestes accions formatives es subcontractaran els següents 

professionals: 

AUXILIAR DE MAGATZEM I REPOSADOR/A Jordi Call Espinalt 

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS Hiser Qualipreven 

 

A més els mòduls formatius complementaris (Orientació laboral, Medi Ambient i Igualtat 

d’Oportunitats) seran impartits per els/les tècnics/es del Servei d’Ocupació, i de l’Ajuntament 

de Manlleu i/o per les tècniques de l’acció A Dispositiu d’Inserció d’aquest mateix projecte. 
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Resultats esperats 

A través d’aquestes accions formatives es pretén que les persones participants obtinguin una 

formació que els permeti millorar la seva ocupabilitat. També es posarà especial èmfasi en les 

competències transversals encarades a la inserció laboral. Finalment s’espera que les persones 

participants a l’acció formativa incorporin la formació com un element que ha de romandre al 

llarg de tota la vida laboral. 

 

f). Col·lectiu/s destinataris 

 

 

 
 

Primer de tot, les persones beneficiàries del Dispositiu seran persones inscrites com a 

demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, per tant, són persones en edat de 

treballar. Concretament, seran residents al Barri de l’Erm, i enguany, es dóna obertura a altres 

zones de Manlleu.  

Es prioritzant persones en situació de risc d’exclusió social, en situació d’atur de llarga durada 

i/o sense prestació, dones amb baixa qualificació professional, joves amb baixa qualificació i 

majors de 45 anys.  

En tot moment, es tindrà en compte que mínim un 25% dels participants en el Dispositiu seran 

joves amb edat compresa entre els 16 i 29 anys.  
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g) Nombre aproximat de participants que es preveu 

La previsió de persones que inicien accions al dispositiu seran de 250 participants d’acord amb 

el volum de recursos humans tècnics destinats al projecte, i juntament amb les activitats i els 

objectius plantejats.  

 

h) Metodologies 

-Sistemes d’identificació i selecció de les persones participants 

El dispositiu continua essent un recurs públic que atendrà a totes aquelles persones que, de 

manera voluntària, s’adrecin al servei d’ocupació de l’àrea de SSPP i que manifestin lliurement 

interès en rebre acompanyament en el procés de recerca de feina. La selecció estarà 

condicionada a que tinguin els criteris anteriorment descrits en l’apartat f. 

 

- Sistema de detecció de les necessitats de les persones participants 

D’acord amb l’experiència dels darrers anys de funcionament del Dispositiu, el sistema de 

detecció de necessitats es pot generar a partir de diversos canals.  

Des del servei, el primer que es fa per fer aquesta detecció de necessitats és fer una entrevista 

diagnòstica, la qual i com a novetat d’enguany podrà incloure la realització del test 

d’autodiagnosis (explicat anteriorment) que permetrà extreure informació de forma més 

objectiva. 

D’aquesta manera, i a partir dels resultats del test, serà molt més fàcil planificar accions que 

permetin donar cobertura a les necessitats de cada usuari/a.  El fet d’utilitzar el tests facilitarà 

que les persones usuàries prenguin consciència de les necessitats que tenen. 

 

Una altra via de detecció de necessitats, serà a partir del treball coordinat amb el personal 

tècnic d’altres serveis de l’Ajuntament (ex serveis Socials)  o tècnics d’ocupació que estan per 

altres programes (Fem Ocupació per Joves, FOAP...) i detectin algunes necessitats concretes 

(ex. mancança del català, millora de les competències...). En aquest cas, es contrastarà la 

informació amb el propi demandant per assegurar que és una necessitat real i compartida, i 

serà el punt de partida de l’itinerari. 

 

- Sistema utilitzat per a la creació de l’itinerari individual i flexible  

El Dispositiu és un recurs eficaç que permet itineraris personalitzats, individuals i flexibles per 

atendre en cada moment les necessitats de les persones participants i reconduir-lo si és 

necessari. Tal com s’ha explicat en l’apartat c, els itineraris es basen en el model d’ocupabilitat 

per competències, el cicle vital i el fotollenguatge. 

 

Cal comentar que el fet de que el servei d’ocupació disposi de diferents recursos: Programes 

per Joves, formació Ocupacional, formació continua, entre d’altres, ens permet crear uns 

itineraris més a mida de cada persona i vincular aquesta al recurs més adient. 
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- Sistema de prospecció d’empreses i gestió d’ofertes 

Una de les tasques que ja s’ha redactat en punts anteriors és la prospecció i la gestió d’ofertes 

de diferents empreses de Manlleu i de la zona d’influència (Lluçanès, Voltreganès, Cabrarès, 

Roda de Ter i les Masies de Roda).  

 

Pel que fa la prospecció d’empreses, aquesta es farà de forma conjunta amb algun dels 

tècnics/ques d’empresa. Es farà tant prospecció telefònica com presencial. Consistirà en: 

 Conèixer i investigar empreses que puguin contractar personal amb els objectius 

professionals i el perfil dels usuaris/es del Dispositiu. 

 Donar a conèixer els serveis que oferim des del servei d’Ocupació i en general, tota la 

carta de serveis de l’àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica. 

 Explicar els diferents programes ocupacions que es gestionen i que poden ser 

beneficiosos pels trets característics de cada empresa, per exemple, Fem ocupació per 

joves, pràctiques derivades de formacions FOAP... 

 Conèixer més a fons les empreses (valors, visió, missió, característiques de 

contractació...) per aconseguir un bon encaix entre l’oferta i la demanada.  

 

Pel que fa a la gestió d’ofertes, cal comentar que en el darrer any s’ha posat de manifest que 

hi ha un canvi de tendència del mercat de treball, i comença a tornar a costar trobar personal 

qualificat. El sistema utilitzat serà: 

 Definició del perfil professional: funcions/tasques, competències 

tècniques/transversals/de base requerides, condicions, etc.   

 Difusió de l’oferta per diferents vies: web de l’Ajuntament de Manlleu, Xarxa Xaloc, 

twitter, col·legis professionals, etc... 

 Criva curricular 

 Disseny i implementació de processos de selecció. Aquests poden incloure tant proves 

professionals, testos psicotècnics, qüestionaris tècnics com dinàmiques grupals. 

 Creació de guions amb possibles preguntes d’entrevistes de selecció per competències, 

i posada en pràctica d’aquests.   

 Preselecció de candidats 

 Fer seguiments postinserció  

 

 

- Sistema de recollida de les dades de les persones participants previst.  

El sistema de recollida de les dades de les persones participants en el Dispositiu es ara a través 

de la base de dades pròpia de l’Àrea de SSPP. Aquesta base de dades no només permet el 

registre de les dades sinó analitzar l’itinerari i la traçabilitat de cadascú dins de l’entitat.  
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- Altres.  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, enguany s’incorpora el test d’autoavaluació. Per fer-se 

una idea del resultat que se’n pot extreure, aquí s’adjunta un imatge gràfica. La idea principal 

és que el resultat apareix en forma d’escala per tal de fer visual que no es pot passar d’un 

esglaó a un altre sense tenir superat el mòdul inferior. S’utilitza els colors del semàfor perquè 

sigui fàcil d’entendre, així doncs els apartats que són de color vermell són els temes que 

s’hauran de treballar.  
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i) Cronograma d’execució previst 
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Gestió del dispositiu i coordinació               

Atenció directa a usuaris/es sessions 

individuals i grupals (mòdul 1, 2, 3, 4 i 5) 

             

Atenció directa a usuaris/es a l’espai de 

club de feina - feinateca  

             

Accions formatives d’auxiliar de 

magatzem i reposició // manipulació de 

càrregues amb carretons elevadors 

             

Prospecció d’empresa i gestió d’ofertes de 

treball 

             

Accions a la comunitat i teixit associatiu              

Accions dels programes B1, B2, D1 i D2              

L’inici de l’acció serà desembre de 2016 fins a finals de desembre 2017. 

j) Pressupost desglossat per conceptes segons la classificació de despeses que hi ha a 

l’apartat  III. “Criteris de gestió”. Despeses subvencionables 

 

Despeses Directes 125.713, 17€ 

Personal tècnic que portarà a terme l'acció (contractat) dedicació 100%                 36.718,17 €  

Personal tècnic que portarà a terme l'acció (contractat) dedicació 100%                 36.718,17 €  

Personal tècnic que portarà a terme l'acció (contractat) dedicació 50%                 17.723,33 €  

Personal administratiu de Suport a la gestió (contractat) dedicació 100%                 23.916,90 €  

Acció formativa magatzem    

Docents (Jordi Call) 5.995,00 € 

Assegurances 100,00 € 

Despeses material didàctic 1.000,00 € 

Acció formativa carretons   

Docents (Hiser) 1.280,00 € 

Lloguer maquinaria/equipaments 1.161,60 € 

Assegurances 100,00 € 

Despeses material didàctic 1.000,00 € 

Cost total del programa 125.713,17€ 
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k) Recursos materials 

Pel que fa als recursos materials necessaris per poder realitzar les diferents activitats tant 

individuals i grupals, descrites en funció dels destinataris/es (usuaris, empreses, entitats...).  

 

A nivells d’espais físics es disposa de: 

 Despatx amb ordinador amb connexió a internet, accés a la base de dades, 

accés al les carpetes comunes de l’àrea, impressora i telèfon. 

 Aules homologades i equipades amb projector, PC, TV, DVD, pissarres, pissarres 

digitals i ordinadors amb connexió a Internet. 

 

A nivell de recursos materials de caire pedagògic, el Dispositiu en la seva trajectòria n’ha anat 

elaborant de nou i revisant en cada edició. També es disposarà de material elaborat per altres 

tècnics/ques del servei d’ocupació de l’àrea de SSPP.  

 

l) Resultats esperats 

En relació a les persones usuàries del Dispositiu: 

 250 persones residents del Barri de l’Erm i a la resta de Manlleu s’hauran 

beneficiat del Dispositiu. 

 El 35% de les persones participants hauran iniciat alguna acció formativa 

reglada: CFGM, CFGS, Batxillerat, PFI, GES,... o no reglada: cursos de 

formació ocupacional, català, formació TIC,... 

 El 15% de persones usuàries haurà participat activament en les actuacions 

promogudes per el teixit associatiu del barri i/o en altres entitats 

d’iniciativa social. 

 El 15% de les persones usuàries estaran inserides en el món laboral, ja sigui 

en règim general o en autoocupació. Es considerarà inserció tant si són 

contractes amb certa estabilitat com aquells que siguin temporals. 

 

En relació a les empreses usuàries del Dispositiu: 

 Entre el 20% i 30% de les empreses contactades esdevindran 

col·laboradores de l’OPE ja sigui perquè han posat una oferta de feina o 

utilitzin algun altre servei de la cartera que s’ofereix. 

 El 10% del total de les empreses vinculades a l’OPE hauran contractat un 

usuari/a del Barri de l’Erm 

 

En relació amb la comunitat i el teixit associatiu del Barri de l’Erm: 

El teixit associatiu del Barri de l’Erm haurà incrementat un 5% la participació social a través de 

la vinculació d’usuaris/es del Dispositiu 
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m) Indicadors de seguiment i avaluació 

Per tal de poder millorar els seveis que s’ofereixen i el bon funcionament del Dispositiu és 

imprescindible poder realitzar una avaluació. Aquesta es portarà a terme en diferents 

moments, és a dir, a l’inici, durant i una vegada finalitzat el programa.  

 

Per una banda, el Dispositiu disposa d’enquestes per mesurar el nivell de satisfacció dels 

usuaris/es. Per altra banda, els informes semestrals contribuiran també al bon funcionament 

del Dispositiu en tant que permetran un anàlisi en diferents moments al llarg del 

desenvolupament del projecte. 

 

Finalment, altres sistemes de seguiment del SOC: verificacions administratives i de justificació 

econòmica, i verificacions in situ contribuiran a la bona marxa del Dispositiu.  

 

Així doncs els indicadors concrets a tenir en compte seran: 

a) Nombre d’usuaris/es atesos i que no han abandonat el pla de treball o l’itinerari 

pactat. 

b) Nombre de sessions individuals i grupals realitzades. 

c) Nombre de persones que s’han incorporat  a alguna acció formativa. 

d) Nombre de persones que han trobat feina. 

e) Nombre de persones participants en el teixit associatiu del Barri de l’Erm i/o en altres 

entitats d’iniciativa socials 

f) Grau de consecució dels objectius plantejats 

g) Resultats de les enquestes de satisfacció contestades pels usuaris/es. 
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B. Programes de qualificació professional 
B1. Accions de Formació integrada 

B2. Accions de Formació professionalitzadora 
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B1. FORMACIÓ INTEGRADA L’ERM - NETEJA 

a) Denominació de l’acció o especialitat  

Nom de l’ especialitat: Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i domicilis 

b) Objectiu general i objectius específics 

L’objectiu general d’aquesta acció serà millorar les competències professionals per ocupacions 

relacionades amb el sector de neteja i higienització de tota classe d’edificis, locals, domicilis, 

centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, màquines, espais i 

instal·lacions, suports publicitaris i mobiliari urbà, que permetin iniciar-se en aquesta 

professió.  

Enguany volem donar continuïtat aquesta acció ja que des de 2013 l’OPE va elaborar dels 

mapes ocupacionals amb tendència favorable a Osona, i entre ells es trobava el mapa 

d’operari de  neteja. A les edicions de Treball als Barris de 2014 a 2016 ja es va apostar per 

aquesta formació integrada i posterior contractació.  

La valoració durant aquestes edicions ha estat molt positiva, alta assistència i millora de les 

competències tècniques i transversals de les persones que participen en l’acció que sovint són 

persones que o bé porten temps sense treballar o no han treballat mai. A més en els últims 

anys s’ha detectat que l’ocupació de neteja forma part d’un sector d’activitat econòmica que, 

malgrat la situació actual, genera ocupació i que a més s’ajusta als perfils competencials de les 

persones del Barri. 

Objectius específics: 

 Dotar els/les persones beneficiàries de competències tècniques i transversals en el 

sector neteja. 

 Motivar la participació i aprofitament de la formació tenint en compte que pot haver 

una continuïtat amb inserció laboral. 

 Identificar i desenvolupar les competències claus dels participants vinculades a 

l’ocupació.  

 Donar l’oportunitat d’accedir al món laboral en aquells casos que no tenen experiència 

laboral adquirida. 

 Treballar la disponibilitat a l’aprenentatge per garantir l’accés i el manteniment del lloc 

de treball. 

c) Tipologia beneficiaris/col·lectius 

Per a la selecció de les persones beneficiaries es tindran en compte els següents criteris: 
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- Que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei 

Públic d’Ocupació i que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell 

contributiu). 

- I que tinguin baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles 

persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 

aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis 

postobligatoris. 

Aquest any mantindrem els criteris que han guiat la selecció d’alumnes en altres edicions, es 

tindrà en compte la paritat en qüestió de gènere, edat i procedència, potenciant una més gran 

heterogeneïtat que afavoreixi l’intercanvi, ja que l’experiència ens demostra que es generen 

unes sinèrgies positives quan hi ha aquesta heterogeneïtat. 

El col·lectiu prioritari seran joves entre 18 i 29 anys i aquests configuraran mínim el 30% dels 

beneficiaris. 

 

d) Nombre aproximat participants que es preveu 

El nombre de participants en l’acció formativa serà de 9 persones 

e) Nombre total hores formatives 

El total d’hores formatives serà de 216 hores, desglossades de la següent manera: 

MÒDULS FORMATIUS ESPECIALITAT: 

 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i domicilis 

TOTAL 

HORES 

Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals* 60h 

Neteja del mobiliari interior* 30h 

Neteja de vidres en edificis i locals* 30h 

Neteja domèstica* 60h 

Orientació Laboral 28h 

Medi Ambient 4h 

Igualtat Oportunitats 4h 

 216 h 

*La formació de riscos laborals està inclosa en els continguts dels mòduls formatius de l’especialitat de 

neteja.  

f) Programa formatiu, que haurà d’incloure els mòduls de cerca de feina, medi ambient, 

riscos laborals i igualtat d’oportunitats, tret que per la naturalesa de l’especialitat ja es 

trobin continguts).  

Per portar a terme l’activitat formativa ens hem basat en els programes de qualificació 

professional de “Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals” i “Treball domèstic” que es 

portarà a terme tenint en compte les necessitats dels participants i introduït continguts 

adaptats al barri. El programa serà el següent:  
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Extrets del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals: 

Denominació: Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals  
Codi: SSC319  
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat  
Àrea professional: Assistència social i serveis al consumidor  
Nivell de qualificació professional: 1  
Qualificació professional de referència: SSC319_1. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals (RD 1368/2007, de 25 d'octubre)  
 

Continguts: 

UNITATS DE COMPETÈNCIA: 

UC0972_1: Realitzar la neteja de terres, parets i sostres en edificis i locals .  

UC0996_1: Dur a terme la neteja del mobiliari situat a l'interior dels espais que cal intervenir. 

UC1087_1: Realitzar la neteja de vidres en edificis i locals.  

 

MÒDULS FORMATIUS: 
MF0972_1: Neteja, tractament i  manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals  
MF0996_1: Neteja del mobiliari interior 
MF1087_1: Neteja de vidres en edificis i locals 
 

Extrets del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals: 

Denominació: Treball domèstic  
Codi: SSC413-1 
Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat  
Àrea professional: Serveis al consumidor  
Nivell de qualificació professional: 1  
Qualificació professional de referència: SSC413_1. Treball domèstic (RD 1179/2008 de 11 de 
juliol)  
 

Continguts: 

UNITATS DE COMPETÈNCIA: 
UC-2-1330-11-1: Realitzar la neteja de domicilis particulars en domicili particular. 
 
MÒDULS FORMATIUS: 
MF-2-1330-1111-1: Neteja domèstica 
 
MÒDULS FORMATIUS COMPLEMENTÀRIS: 

 Orientació Laboral 

 Medi Ambient 

 Igualtat Oportunitats 

 

*La formació de riscos laborals està inclosa en els continguts dels mòduls formatius de l’especialitat de 

neteja.  
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Les persones beneficiàries d’aquesta acció formativa obtindran un diploma d’assistència i 

aprofitament, sempre i quan la seva assistència sigui com a mínim del 75%.  

 

g) Descripció de les pràctiques no laborals en empreses, si s’escau, indicant si es realitzen 

dins l’acció formativa o són de perfeccionament, la seva durada (nombre d’hores), els 

sistemes de seguiment previstos, etc.  

En aquesta acció no realitzarem pràctiques no laborals ja que un cop finalitzada la formació, 

les persones que han superat l’acció formativa, seran contractades en el programa D1 via pla 

d’ocupació denominat :**Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals**  

h) Cronograma d’execució.  

 

L’activitat formativa s’iniciarà el dia 27/02/2017 i finalitzarà el dia 19/05/2017 

(veure calendari adjunt):

Acció formativa neteja 2017 

  FEBRER           MARÇ         

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

    1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 

27 28           27 28 29 30 31     

                            

Hores mes:  8       Hores mes:    92     

  ABRIL           MAIG         

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

          1 2 1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         

                            

Hores mes:    56     Hores mes:    60     

 

i) Dades de l’espai on es desenvoluparà l’acció formativa.  

Per la realització d’aquest acció utilitzarem les aules de formació dels següents espais tots amb 

certificat de solidesa: 

 Casal Cívic Frederica Montseny ubicat a Avinguda Puigmal, 137-139.   
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 Can Puget Plaça Dalt Vila, 1 

 Taller de formació (antiga escola taller) ubicat Torrent de la Borina 4-6 

 Biblioteca Municipal de Manlleu C/ del Pont, 16-18. 

 Institut Antoni Pous i Argila, Avinguda de Roma, 260. 

 Centre de formació d’adults Miquel Martí i Pol, Pl. Llevant,3. 

 
 
j) Recursos humans necessaris amb descripció de les tasques a realitzar.  

 

Els recursos humans necessaris i les seves tasques seran els següents: 

1 Docent de neteja: 

Aquesta persona tindrà un contracte de treball, pel període de l’acció formativa, amb un 

total d’hores setmanals de 37,50 hores que li permetran realitzar les següents tasques dins 

l’acció formativa:  

 Preparació de l’acció docent: Selecció alumnes, adquisició de material, elaboració de 

material tutorització i seguiment de l’acció 

 Docència de la part professionalitzadora i dels mòduls complementaris 

 Seguiment alumnes, tutories, avaluació i altres tasques 

 Gestió administrativa del projecte 

 Contacte amb els tècnics del SOC 

 Coordinació amb els tècnics municipals 

 

k) Recursos materials.  

Aula 

PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet 

Pissarra 

Material aula 

Taula i cadires 

Telèfon 

 

Eines i utillatge 

Es disposarà de les eines i l’utillatge necessaris i suficients  

 

Material de consum 

Per altra banda també es requerirà de material fungible, roba de treball i altre material 

didàctic segons les necessitats de la formació programada. 
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l) Resultats esperats.  

Partint de la base dels objectius plantejats, el que esperem de l’acció és poder motivar a les 

persones participants  a que es continuïn formant, al mateix temps que millorin la seva 

ocupabilitat, adquirint els coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin les possibilitats 

d’accedir a l’ocupació de netejador/a. Durant la participació a l’acció formativa es treballaran 

també competències transversals per millorar hàbits de treball. 

 

m) Pressupost desglossat per conceptes segons la classificació de despeses que hi ha a 

l’apartat III. “Criteris de gestió”, Despeses subvencionables.  

 
 Despeses Directes 9.565,74€ 

Docent de neteja que portarà a terme l'acció (contractat) 7.465,74 € 

Assegurança alumnes 100,00 € 

Material didàctic: Fotocòpies, carpetes, bolígrafs, roba de treball i de 
seguretat, material de pissarra, material fungible de neteja ... 2.000,00 € 

Despeses Indirectes (electricitat, telèfon, correu,  neteja...) 500,00 € 

Cost total del programa 10.065,74 € 

 

n) Sistema d’avaluació.  

El procés d’avaluació es contemplarà des de diverses perspectives: 

● Des del punt de vista dels/les persones beneficiaris 

○ Organització general, continguts formatius, metodologia de treball, docent, 

infraestructures i recursos 

● Des del punt de vista del docent: 

○ Millora de les competències transversals i tècniques, de l’ autonomia personal 

i de la ocupabilitat de les persones beneficiaries.  

o) Indicació de la denominació del Projecte concret en el marc del Programa D en el que està 

previst donar continuïtat a l’itinerari d’inserció sociolaboral de les persones participants.  

Al 75% de les/els participants se’ls donarà continuïtat dins el programa D1 denominat: 

**Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals** 
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B2.FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA L'ERM MANTENIMENT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

DE FIBRA ÒPTICA 

a) denominació de l’acció o especialitat  
Nom de l’ especialitat:  Operari de manteniment d'edificis i instal·lacions fibra òptica 

 

b) objectiu general i objectius específics 

L’objectiu general d’aquesta acció serà millorar les competències professionals de les persones 

participants. Les competències tècniques que assoliran estaran relacionades amb les 

ocupacions de manteniment de tota classe d’edificis, locals, domicilis, centres o institucions 

sanitàries i de salut, públics o privats i indústries, així com totes aquelles competències 

requerides per a poder treballar com a operaris instal·ladors de fibra òptica. 

Així doncs, la formació tindrà una doble vessant:  

Per una banda, les persones participants adquiriran les competències necessàries per poder 

realitzar les funcions bàsiques de millora i manteniment d’edificis i via pública com pot ser la 

reparació d’averies, realització de petites reparacions d’obra, electricitat, jardineria i  pintura, 

de manera que els serveis prestats a les instal·lacions no quedin interromputs i en cas d’averies 

de major envergadura, puguin realitzar les primeres reparacions d’urgències fins que arribi el 

professional que ho repari totalment. 

I per l’altra, es capacitaran per fer operacions bàsiques d’instal·lacions de telecomunicacions, 

concretament, un cop finalitzada la formació, tindran els coneixements bàsics per realitzar el 

muntatge i manteniment d’instal·lacions de fibra òptica. D’aquesta manera milloraran la seva 

ocupabilitat doncs estaran formats en un nou sector emergent en l’àmbit de les 

telecomunicacions, com és el desplegament i manteniment de la fibra òptica, doncs a la 

comarca s’està desplegant els serveis de fibra òptica en serveis públics, empreses i particulars. 

Objectius específics: 

 Formar a persones que estaran en condicions d’accedir a un lloc de treball en 

empreses especialitzades en fibra òptica, o que integrin el seu ús en el 

desenvolupament de la seva activitat, com instal·ladors. 

 Que els participants coneguin els procediments i elements utilitzats en la instal·lació de 

fibra òptica, de manera que coneguin els aparells utilitzats en l’avaluació de l’estat de 

les instal·lacions, així com el procediment d’instal·lació,  detecció i reparació d’avaries 

de fibra òptica. 

 Dotar els/les persones beneficiàries de competències tècniques i transversals en el 

sector del manteniment d’espais i edificis i via pública.  

 Motivar vers la participació i aprofitament de la formació tenint en compte que pot 

haver una continuïtat amb inserció laboral. 
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 Identificar i desenvolupar les competències claus dels participants vinculades a 

l’ocupació.  

 Donar l’oportunitat d’accedir al món laboral en aquells casos que no tenen experiència 

laboral adquirida. 

 Treballar les competències transversals per millorar l’ocupabilitat dels participants. 

c) tipologia beneficiaris/col·lectius 

Per a la selecció de les persones beneficiaries es tindran en compte els següents criteris: 

- Que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei 

Públic d’Ocupació i que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell 

contributiu). 

- I que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han 

superat l’Educació Secundària Obligatòria o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà o 

Superior o tinguin experiència professional (que es pugui acreditar amb informe de 

vida laboral) relacionada amb el contingut formatiu.  

Aquest any mantindrem els criteris que han guiat la selecció d’alumnes en altres edicions, es 

tindrà en compte la paritat en qüestió de gènere, edat i procedència, potenciant una més gran 

heterogeneïtat que afavoreixi l’intercanvi, ja que l’experiència ens demostra que es generen 

unes sinèrgies positives quan hi ha aquesta heterogeneïtat. 

El col·lectiu prioritari seran joves entre 18 i 29 anys i aquests configuraran mínim el 25% dels 

beneficiaris. 

 

d) nombre aproximat participants que es preveu 

El nombre de participants en l’acció formativa serà de 9 persones 

e) nombre total hores formatives 

El total d’hores formatives serà de 208 hores, desglossades de la següent manera: 

MÒDULS FORMATIUS ESPECIALITAT: 
 Manteniment d'edificis i via pública i instal·lacions fibra òptica 

TOTAL 

HORES 

Instal·lacions elèctriques i de fibra òptica 100h 

Pintura d’interiors i exteriors i via pública 20h 

Jardineria 20h 

Paleteria 20h 

Orientació Laboral 20h 

Medi Ambient 4h 

Igualtat Oportunitats 4h 

Prevenció de riscos laborals 20h 

 208 
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f) Programa formatiu, que haurà d’incloure els mòduls de cerca de feina, medi ambient, 

riscos laborals i igualtat d’oportunitats, tret que per la naturalesa de l’especialitat ja es 

trobin continguts).  

El programa formatiu s’ha dissenyat a mida tenint en compte el perfil del col·lectiu al qual va 

destinat  i valorant molt positivament que  les persones sortiran amb unes competències que 

en un futur proper seran molt valorades pel mercat de treball i partint de la base que es tracta 

d’una formació especialitzada, de relativa curta durada, i que no s’ofereix en altres centres 

formatius de la comarca.  

 

Mòduls formatius professionals: 

 
Instal·lacions elèctriques i de fibra òptica  
Pintura d’interiors i exteriors i via pública  
Manteniment i reparació d’edificis i via pública (jardineria i paleteria) 
 
Per portar a terme l’activitat formativa ens hem basat en els Certificats de Professionalitat 

“Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis”, “Pintura decorativa en construcció” i en el programa formatiu de” Mantenidor-

reparador d’edficis” i s’adequarà a les necessitats dels participants i del món laboral.  El 

programa serà el següent:  

 
Extret del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals: 

Denominació: Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de 
telecomunicacions en edificis 
Codi: ELES0208 
Família professional: Electricitat i electrònica 
Àrea professional: Instal·lacions de telecomunicació  
Nivell de qualificació professional: 1  
Qualificació professional de referència: ELE255_1 Operacions auxiliars de muntatge 
d’instal·lacions electrotècniques y de telecomunicacions en edificis (RD 115/2007 de 24 d’agost 
de 2007) 
 
Continguts: 

UNITATS DE COMPETÈNCIA: 

UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.  

 

MÒDULS FORMATIUS: 

MF0817_1. Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions. 
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Extret del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals: 

Denominació: Pintura decorativa en construcció 
Codi: EOCB0110 
Família professional: Edificació i Obra Civil 
Àrea professional: Paleteria i acabats 
Nivell de qualificació professional: 2 
Qualificació professional de referència: EOC587_2 Pintura decorativa en construcció (RD 
1548/2011, de 31 de octubre) 
 
Continguts:   

UNITATS DE COMPETÈNCIA: 

UC1934_2: Realitzar acabats decoratius de pintura en construcció 

 

MÒDULS FORMATIUS: 
MF1934_2: Pintura decorativa en construcció.  
 
 

Extret del Fitxer d’Especialitats Formatives del SOC: 

Denominació: Mantenidor – reparador d’edificis 

Codi: EOCX02 (antiguo EOXX02) 

Família professional: Sense àrea definida 
 
Continguts: 

MÒDULS FORMATIUS: 
- Manteniment i reparació d’edificis i via pública (jardineria i paleteria). 
 
Mòduls formatius complementaris: 

 
 Orientació Laboral 

 Medi Ambient 

 Igualtat Oportunitats 

 Prevenció de riscos laborals 

 
 

Les persones beneficiàries d’aquesta acció formativa obtindran un diploma d’assistència i 

aprofitament, sempre i quan la seva assistència sigui com a mínim del 75%.  
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g) Descripció de les pràctiques no laborals en empreses, si s’escau, indicant si es realitzen 

dins l’acció formativa o són de perfeccionament, la seva durada (nombre d’hores), els 

sistemes de seguiment previstos, etc.  

En aquesta acció no realitzarem pràctiques no laborals ja que un cop finalitzada la formació, 

les persones que han superat l’acció formativa, seran contractades en el programa D1 via pla 

d’ocupació denominat: **Operari manteniment i fibra òptica ** 

h) Cronograma d’execució.  

 

L’activitat formativa s’iniciarà el dia 02/03/2017 i finalitzarà el dia 22/05/2017 

(veure calendari adjunt):

  MARÇ           ABRIL           MAIG         

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

    1 2 3 4 5           1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         

                                          

Hores mes:   88     Hores mes:   56     Hores mes:   64     

 

i) Dades de l’espai on es desenvoluparà l’acció formativa.  

Per la realització d’aquest acció utilitzarem les aules de formació dels següents espais tots amb 

certificat de solidesa: 

 Casal Cívic Frederica Montseny ubicat a Avinguda Puigmal, 137-139.   

 Can Puget Plaça Dalt Vila, 1 

 Taller de formació (antiga escola taller) ubicat Torrent de la Borina 4-6 

 Biblioteca Municipal de Manlleu C/ del Pont, 16-18. 

 Institut Antoni Pous i Argila, Avinguda de Roma, 260. 

 Centre de formació d’adults Miquel Martí i Pol, Pl. Llevant,3. 

 

j) Recursos humans necessaris amb descripció de les tasques a realitzar.  

 

Per a la realització d’aquesta acció formativa es subcontractaran serveis externs per impartir 

els continguts que formen part del programa, per una banda es contractarà l’empresa Gurbtec 

Telecom S.L, especialitzada en serveis de telefonia fixa i mòbil i Internet, incloent el 

desplegament de fibra òptica i de radioenllaç i la resta de mòduls específics seran impartits per 

l’empresa E.I. Sambucus SCCL, amb experiència professional com a docent en les especialitats 

jardineria i manteniment impartida a diferents programes PQPI, qualificació professional i 

d’experienciació laboral . Pel que fa a la formació de Prevenció de Riscos Laborals es 

contractarà l’empresa Hiser Qualipreven S.L, especialitzada en riscos laborals.  
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Instal·lacions elèctriques i de fibra òptica Gurbtec Telecom S.L 

Pintura d’interiors i exteriors i via pública  

E.I. Sambucus SCCL 

 

Jardineria 

Paleteria 

Prevenció de riscos laborals Hiser Qualipreven, S.L 

 

D’altra banda, els tècnics del servei d’ocupació de l’OPE seran els responsables del disseny de 

continguts, la selecció dels participants, el control, el seguiment, i l’avaluació de l’acció 

formativa, així com del seguiment i tutories dels beneficiaris, juntament amb les tècniques de 

l’acció A dispositiu d’inserció d’aquest mateix projecte.   

A més els mòduls formatius complementaris (medi ambient, igualtat d’oportunitats i inserció 

laboral) seran impartits per tècnics del servei d’ocupació i tècnics de l’Ajuntament de Manlleu 

juntament amb les tècniques de l’acció A dispositiu d’inserció d’aquest mateix projecte. 

k) Recursos materials.  

Aula 

PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet 

Pissarra 

Material aula 

Taula i cadires 

Telèfon 

 

Eines i utillatge 

Es disposarà de les eines i l’utillatge necessaris i suficients seguint les indicacions dels 

Certificats de Professionalitat esmentats. 

 

Material de consum 

Per altra banda també es requerirà de material fungible, roba de treball i altre material 

didàctic segons les necessitats de la formació programada. 

 

l) Resultats esperats.  

Partint dels objectius plantejats, el que s’espera de l’acció és poder motivar a les persones 

participants perquè es continuïn formant, al mateix temps que millorin la seva ocupabilitat, 

adquirint els coneixements teòrics i pràctics que afavoreixin les possibilitats d’accedir a 

l’ocupació d’instal·lador de fibra òptica adquirint al mateix temps competències de 

manteniment d’edificis i via pública, i millora de les competències transversals. 
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m) Pressupost desglossat per conceptes segons la classificació de despeses que hi ha a 

l’apartat III. “Criteris de gestió”, Despeses subvencionables.  

 

Despeses Directes 17.030,00€ 

Docent 1 Gurbtec Telecom S.L        6.000,00 €  

Docent 2 E.I. Sambucus SCCL          3.000,00 €  

Docent 3 Hiser Qualipreven, S.L                800,00 €  

Assegurança alumnes                100,00 €  

Lloguer maquinaria/eines              3.630,00 €  

Material didàctic: Fotocòpies, carpetes, bolígrafs, roba de treball i de 
seguretat, material de pissarra, material fungible dels varis oficis 

           3.500,00 €  

Despeses Indirectes (electricitat, telèfon, correu)                500,00 €  

Cost total del programa 17.530,00€ 

 

n) Sistema d’avaluació.  

El procés d’avaluació es contemplarà des de diverses perspectives: 

 

● Des del punt de vista dels/les persones beneficiaris 

○ Organització general, continguts formatius, metodologia de treball, docent, 

infraestructures i recursos. 

● Des del punt de vista del docent: 

○ Millora de les competències transversals i tècniques, de l’ autonomia personal 

i de la ocupabilitat de les persones beneficiaries.  

 

o) Indicació de la denominació del Projecte concret en el marc del Programa D en el que està 

previst donar continuïtat a l’itinerari d’inserció sociolaboral de les persones participants.  

Al 75% de les/els participants se’ls donarà continuïtat dins el programa D1 denominat: 

** Operari manteniment i fibra òptica ** 
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D. Programes d’experienciació laboral 
D.1 Actuacions Ocupacionals 
D.2 Actuacions Professionals 
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D1. NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS- actuació ocupacional 

a) Denominació del projecte 

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 7 persones residents al Barri de l’Erm i/o al municipi, 

en situació d’atur, amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que puguin millorar les 

seves competències en l’ocupació de :“operari/a de Neteja”, s’ha de tenir en compte que 

aquestes persones s’hauran format en l’acció  B1 Formació integrada L’ERM NETEJA. 

 

Les tres edicions anteriors de Treball als Barris fa que des de l’Ajuntament de Manlleu valorem 

molt positivament aquesta actuació ocupacional, ja que suposa una oportunitat real per a 

persones participants que tenen un perfil formatiu baix i, de vegades amb poca o nul·la 

experiència professional, d’accedir a treballar en una ocupació que pot desenvolupar i, a la 

vegada ofereix la possibilitat de posar en pràctica els continguts formatius adquirits a l’acció de 

formació integrada que han fet prèviament a aquesta contractació.  

 

Objectius específics: 

 Recuperar hàbits ocupacionals i hàbits socials  

 Neteja del carrers Bellfort, Pericas, García Estrada, Mossèn Aulet, Pintor Guàrdia i el Parc 

de l’Erm, Plaça Sant Antoni. 

 Carrers que volten el Mercat Municipal de Manlleu. 

 l’Escola del Puig Agut:  neteja del pati on si fa el projecte de obertura de patis. 

 Neteja i manteniment de diferents espais municipals  (edifici Can Puget, edifici 

Ajuntament, escola Pompeu Fabra, escola Puig Agut, escola bressol Colors, Pavelló 

d’esports, centre d’atenció als nens i als joves Tripijoc, Magatzem del Banc d’aliments, 

Escola d’Adults, piscina municipal...)   

 Neteja domicilis o casa d’acollida vinculats a serveis que ofereix l'Ajuntament en 

programes d'atenció a persones amb dependència i/o casos socials. 

 

Formació: 

 

 Mòdul específic de seguretat i salut laboral, formació per  adquirir i desenvolupar 

tasques relacionades de la matèria de seguretat i salut laboral, d’acord amb el Pla 

de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Manlleu i totes les tasques que 

se’n deriven. 
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c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 

col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 

projecte  

 

La conjuntura actual  de crisi econòmica ha provocat un augment molt elevat de l’índex d’atur 

al barri. Un gran volum de persones que viuen al barri tenen un baix nivell de formació i sovint 

poca o nul.la experiència laboral. L'ocupació de neteja esdevé una bona oportunitat per a 

aquestes persones, que sovint el mercat de treball els demana una formació i/o una 

experiència que no tenen.  

 

Ens trobem que hi ha un nombre elevat de persones joves i també majors de 45 anys, que no 

tenen estudis, ni experiència professional que li permeti accedir al que el mercat de treball 

requereix en aquests moments. 

 

L’ocupació d’operari/a de neteja, sovint és una oportunitat per aquests perfils per accedir al 

mercat de treball. Ja que tenen les competències bàsiques que requereix el desenvolupament 

d’aquesta feina. 

 

Amb el Pla d’Ocupació es vol pal·liar aquesta situació de forma temporal contractant a 7 

persones del barri que anteriorment hauran fet la formació dins l’acció B1 , però també poder 

dotar de recursos als seus participants per a possibilitar la seva inserció laboral, millorant-ne la 

seva ocupabilitat. 

 

El fet de proposar aquest projecte està vinculat a que un cop s’ha realitzat la formació donada 

en l’acció B1 es pugui complementar el cicle tenint un lloc de treball on aplicar la formació 

rebuda. Per aquest motiu proposem la neteja de diferents espais i locals municipals diferents i 

neteja de domicilis o casa d’acollida vinculats a serveis que ofereix l'Ajuntament.  

 

Des de l’OPE es vetllarà perquè durant el període de contractació, aquestes persones puguin 

consolidar els coneixements que són claus per aquesta feina i que hauran adquirit a l’acció B1.  

 

d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 

treballadors/ores contractats 

La persona contractada que ocupi aquest lloc de treball coneixerà i adquirirà l’experiència i 

pràctica professional d’un/a operari/a de neteja. En concret treballaran amb les competències 

adquirides anteriorment en la formació de l’acció B1 la neteja i amb el personal responsable 

de cadascun dels serveis on es farà la neteja. 

 

Rebran la capacitació en competències transversals, recuperar hàbits ocupacionals i hàbits 

socials mitjançant l’execució dels projectes . 
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e) Tipologia dels beneficiaris 

 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment 

residents al barri objecte d’actuació i/o al municipi, inscrites com a demandants d’ocupació no 

ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació 

(protecció a nivell contributiu).  

 

I que tinguin baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no 

disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin 

obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris. 

Els participants d’aquest projecte són les persones que han participat a l’acció formativa B1  i 

que s’han seleccionat per aquest projecte. A més el projecte social beneficiarà els veïns i les 

veïnes del Barri de l’Erm i de Manlleu per extensió. 

 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 

indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

Per a la implementació, gestió i seguiment directe del programa de neteja d’espais hi haurà 

una persona responsable de la coordinació dels programes i que en aquest cas es coordinarà 

amb la resta de serveis de l’Ajuntament. A través d’un contacte freqüent, amb les persones 

seleccionades resoldrà dubtes, planificarà, supervisarà i donarà suport a les tasques a realitzar.  

 

La responsabilitat general la tindrà la direcció de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu 

amb el coneixement de la realitat econòmica del municipi i amb el coneixement de la realitat 

sociolaboral del barri 

 

Els recursos materials seran les  eines necessàries per portar a terme la neteja.  

 

g) Resultats esperats 

Els resultats esperats s’enfoquen des de dues perspectives. La primera és en relació als 

participants cap a la consecució dels diversos objectius plantejats per aquesta acció. Més 

específicament, es pretén aconseguir la capacitació professional dels/les persones que hi 

participin, millorant la seva ocupabilitat amb l’objectiu de poder-se inserir laboralment en el 

mercat laboral normalitzat. 

 

La segona complir amb l’objectiu de fer la neteja dels espais públics i domicilis per tal que els 

ciutadans que s’adrecen als diferents serveis es sentin còmodes i puguin gaudir d’unes 

instal•lacions netes i acollidores. 
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h) Cronograma d’execució 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

L'avaluació l'entenem com un procés o un conjunt de processos mitjançant els quals obtenim 

una informació en la qual recolzar un judici de valor per a una eventual presa de decisions.  

 

Aquest concepte funcional d'avaluació suposa considerar el procés d'avaluació com un 

element permanent al llarg de tot el procés d'intervenció (no només en la fase final del 

projecte). Ha d'estar present en la fase inicial del projecte, durant el desenvolupament 

d'aquest i a la seva finalització.  

 

 A través de criteris observables: valoració dels espais públics i de l’estat dels 

equipaments. 

 A través de dades quantificades: quantitat de valoracions dels usuaris de l’espai públic,  

treballadors de l’Ajuntament... 

 Insercions laborals dels participants. 

 Millora competencial dels participants (competències transversals, bàsiques i/o 

tècniques).  

 Valoració individual sobre els hàbits laborals (absències, justificacions, puntualitat...) 

 Inscripció en recursos formatius per a millorar la seva ocupabilitat. 

 

j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del projecte Cost total del projecte Subvenció  

sol·licitada 

Aportació de fons 

propis 

NETEJA DE SUPERFICIES I 
MOBILIARI EN EDIFICIS I 
LOCALS 75.917,52 € 74.084,22 € 1.833,30 € 

 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

Denominació del projecte:   NETEJA DE SUPERFICIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 

Ocu
pa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost 
 salarial 

 mensual 
per 

treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials 

per 
treballador 

i durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació 
 ( D1/D2) 

G 10 -  100% 1183,5 126,01 454,4 1763,91 6 10.583,46 7 74.084,22 D1 

Total costos salarials del projecte 74.084,22€ 
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D1. OPERARI MANTENIMENT i FIBRA ÒPTICA  - actuació ocupacional 

a) Denominació del projecte 

Operari manteniment  i fibra òptica   

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 7 persones del Barri de l’Erm, en situació d’atur , amb 

l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i que puguin millorar les seves competències en 

l’ocupació d’ “Operari de fibra òptica i manteniment”, posant en pràctica els coneixements 

assolits, doncs s’ha de tenir en compte que aquestes persones s’hauran format en l’acció  B2 

Formació professionalitzadora l'Erm manteniment d'edificis i instal·lacions de fibra òptica. 

Les funcions bàsiques que realitzaran seran tasques de millora i manteniment d’edificis i via 

pública com poden ser treballs de pintura, la realització de petites reparacions d’obra,  

electricitat i jardineria. També poden donar suport a la brigada municipal en les seves tasques 

diàries de manteniment del municipi. 

Per altra banda, treballaran a la via pública realitzant el muntatge d’instal·lacions de fibra 

òptica, participant d’aquesta manera en el desplegament de la fibra òptica entre diversos 

edificis municipals per tal d’interconnecar-los i com a conseqüència acostant la fibra òptica als 

polígons industrials del municipi i per tant aconseguint una major competitivitat per a les 

empreses. 

 

Objectius específics: 

 

 Realitzar el manteniment d’edificis públics (equipaments esportius, culturals i socials, 

escoles, edificis patrimonials...) realitzant tasques de pintura, manteniment  

d’instal·lacions elèctriques, jardineria i la realització de petits treballs de paleteria. 

 

 Posar en pràctica els coneixements adquirits de telecomunicacions en la formació 

professionalitzadora (cablejat, tirar fibra, fusionar fibra, passar fibra per aquelles 

canalitzacions soterrades ja preparades per a tal finalitat o bé per canalització aèria, grapar 

façanes, senyalització de cables d’entrada i sortida, realització de la neteja especial de la 

maquinària, utilització de la màquines, preparació de les caixes de connexions).  

 
 Posar en pràctica en un entorn real de treball tots els coneixements adquirits en l’acció  B2 

Formació professionalitzadora l'Erm manteniment d'edificis i instal·lacions de fibra òptica. 

 

 Recuperar hàbits ocupacionals i hàbits socials. 
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c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 
col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 
projecte  

 

La conjuntura actual  de crisi econòmica ha provocat un augment molt elevat de l’índex d’atur 

al barri. Un gran volum de persones que viuen al barri no tenen estudis superiors i  sovint poca 

o nul.la experiència laboral. En edicions anteriors la possibilitat de poder formar-se amb 

perspectives de tenir una contractació posterior influeix en l’assistència i l’aprofitament de la 

formació de les persones participants.  

 

L'ocupació d’operari de manteniment i fibra òptica és una bona oportunitat per a aquestes 

persones, que sense necessitat de tenir un nivell d’estudis superior tindran altes possibilitats 

de contractació futures pel fet de tenir experiència en un àmbit que generarà ocupació de 

forma imminent i que de moment no compta amb professionals formats i qualificats. 

 

Per tant la repercussió social de l’acció serà evident, les persones tindran una molt altra 

probabilitat de continuar treballant, tant en el sector públic com a empreses privades de 

telecomunicacions especialitzades en desplegar fibra òptica. 

 

Cal deixar constància que es tracta d’una acció d’interès general per a tota la població de 

Manlleu, doncs, tant el manteniment d’espais municipals però sobretot el desplegament de 

fibra òptica, incidiran en la millora de la qualitat de vida de la població i en la competitivitat del 

municipi. 

 

El fet d’interconnectar les diferents instal·lacions municipals afavorirà l’acostament de la fibra 

òptica a tots els polígons industrials del municipi, aportant elevats beneficis per a les empreses 

i particulars.  

 

Així doncs, amb el Pla d’Ocupació es vol pal·liar la situació d’elevat índex d’atur del barri de 

forma temporal contractant a 7 persones residents a l’Erm, que anteriorment hauran fet la 

formació dins l’acció B2, però també es busca poder dotar de recursos als seus participants per 

a possibilitar la seva inserció laboral, millorant-ne la seva ocupabilitat. 

 

El fet de proposar aquest projecte està vinculat a que un cop s’ha realitzat la formació donada 

en l’acció B2 es pugui complementar el cicle tenint un lloc de treball on aplicar la formació 

rebuda. Per aquest motiu proposem el manteniment de diferents edificis municipals per tal 

poder posar en pràctica els continguts teòrics així com el treball com a instal·ladors de fibra 

òptica a la via pública. 

 

Paral·lelament des de l’OPE es vetllarà perquè durant el període de contractació, aquestes 

persones puguin identificar i desenvolupar aquelles competències transversals que són claus 

per la feina, per tal que la puguin desenvolupar l’ocupació de la manera més òptima possible i 

puguin accedir a llocs de treball en un futur. 
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d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 
treballadors/ores contractats 

Les persones contractades que ocupin aquests llocs de treball coneixeran i adquiriran 

l’experiència i pràctica professional d’un operari/a de manteniment d’edificis i via pública i 

d’un operador instal·lador de fibra òptica. En concret treballaran amb les competències 

adquirides anteriorment en la formació de l’acció B2. 

 

La seva pràctica professional diària es basarà en la realització de treballs de paleteria, 

electricitat, llauneria, jardineria i pintura. Així també treballaran a la via pública realitzant el 

muntatge d’instal·lacions de fibra òptica, desenvolupant tasques de tirar fibra, fusionar fibra, 

passar cables soterrats, grapar façanes, treballar en rases i microrases, preparar escomeses i 

en general totes aquelles accions per tal de configurar el desplegament de la xarxa. 

Milloraran les seves competències en diferents àmbits : coneixements i ús de les eines, 

coneixements dels diferents materials (pintures, cables, obres i jardineria ...), aplicació dels 

diferents materials a tipus de superfícies, coneixements i ús  de la maquinària (màquina de 

fusionar fibra), tècniques de gestió de residus,  entre d’altres. 

 

Així com també aprendran la importància de l’adaptabilitat en el lloc de treball, la capacitat 

d’organització de les tasques i el treball en equip i per tant rebran la capacitació en 

competències transversals, recuperaran hàbits ocupacionals i hàbits socials mitjançant 

l’execució dels projectes. 

 

e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment 

residents al barri objecte d’actuació i/o al municipi, inscrites com a demandants d’ocupació no 

ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació 

(protecció a nivell contributiu).  

 

I que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han superat 

l’Educació Secundària Obligatòria o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o tinguin 

experiència professional (que es pugui acreditar amb informe de vida laboral) relacionada amb 

el contingut formatiu.  

 

Els participants d’aquest projecte són les persones del barri que han participat a l’acció 

formativa B2  i que s’han seleccionat per aquest projecte. A més el projecte social beneficiarà 

els veïns i les veïnes del Barri de l’Erm i la població i el teixit empresarial de Manlleu per 

extensió. 

 



                                                                                                           
  

125 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 
indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

Per a la implementació, gestió i seguiment directe del programa s’ha sol·licitat l’acció D2. 

Coordinador/a  que serà la persona que es  coordinarà amb la resta de serveis de 

l’Ajuntament, des de l’àrea d’informàtica, passant per els serveis territorials i acabant per a 

l’àrea de serveis a les persones i promoció econòmica, que es guiarà en tot moment el projecte 

d’enginyeria elaborat. 

 

L’equip de serveis territorials marcarà la planificació a seguir pel que fa a la incidència a la via 

pública, indicarà per on passarà el desplegament de la xarxa, de quina manera s’haurà de fer 

(soterrada, aèria o mixta) partint del coneixement de la realitat urbanística del municipi. 

 

L’equip de serveis informàtics serà l’encarregat de marcar les directrius pel que fa a la 

preparació de la instal·lació de la fibra òptica dins les instal·lacions municipals, així com 

participarà també en tot moment del seguiment del projecte.  

 

També l’equip de la brigada municipal coordinarà part de les activitats del manteniment dels 

edificis municipals. 

 

El seguiment del coordinador cap al grup de treballadors serà permanent, s’encarregarà de 

donar directrius per desenvolupar les tasques encomanades, resoldrà dubtes, planificarà, 

supervisarà i donarà suport a l’activitat diària. 

 

La responsabilitat general la tindrà la direcció de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu 

amb el coneixement de la realitat econòmica del municipi i amb el coneixement de la realitat 

sociolaboral del barri. 

 

Així doncs, queda palès que l'Ajuntament de Manlleu disposa dels  recursos materials i tècnics 

per a fer el suport al projecte i amb la implicació de tants serveis de l’Ajuntament queda 

demostrat que és una acció prioritària per al municipi. L’Ajuntament posarà els recursos 

materials i les eines necessàries per portar a terme el projecte. 

 

g) Resultats esperats 

Els resultats esperats s’enfoquen des de dues perspectives.  

 

La primera és en relació als participants cap a la consecució dels objectius plantejats per 

aquesta acció. Més específicament, es pretén aconseguir la capacitació professional dels/les 

persones que hi participin, millorant la seva ocupabilitat amb la finalitat última de poder-se 

inserir laboralment en aquest sector emergent del mercat de treball. 

 

La segona perspectiva que es contempla per a complir amb l’objectiu, és el manteniment 

d’edificis públics per tal que els ciutadans que s’adrecen als diferents serveis ubicats en els 

edificis es sentin còmodes i puguin gaudir d’unes instal·lacions acollidores, així com iniciar el 
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desplegament de la infraestructura de fibra òptica al municipi, començant per la interconnexió 

dels equipament municipals. 

 

Per altra banda s’espera que la formació desperti l’interès d’ alguns dels participants puguin 

fer el salt a la formació reglada, accedint a un cicle formatiu de l’àmbit de les 

telecomunicacions. 

 

h) Cronograma d’execució 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

L'avaluació l'entenem com un procés o un conjunt de processos mitjançant els quals obtenim 

una informació en la qual recolzar un judici de valor per a una eventual presa de decisions.  

 

Aquest concepte funcional d'avaluació suposa considerar el procés d'avaluació com un 

element permanent al llarg de tot el procés d'intervenció (no només en la fase final del 

projecte). Ha d'estar present en la fase inicial del projecte, durant el desenvolupament 

d'aquest i a la seva finalització. L’avaluació permetrà incorporar millores en el funcionament de 

l’acció i realitzar canvis si és necessari. 

 

S’avaluarà de forma contínua que els treballadors adquireixin satisfactòriament les capacitats 

posades en joc, així com també que millorin progressivament les seves competències 

transversals. 

 

j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del 

projecte 

Cost total del 

projecte 

Subvenció sol·licitada Aportació de fons 

propis 

OPERARI 
MANTENIMENT I FIBRA 
ÒPTICA 

83.060,39 € 81.098,64 € 1.961,75 € 

 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

Denominació del projecte: OPERARI MANTENIMENT i FIBRA ÒPTICA   

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials per 
treballador i 

durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació 
 ( D1/D2) 

D 10 -  100% 1275,24 126,01 529,67 1930,92 6 11.585,52 7 81.098,64 D1 

Total costos salarials del projecte 81.098,64€ 
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D1.AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA- actuació 
ocupacional 

a) Denominació del projecte 

Auxiliar de la llar per a gent gran vulnerable i/o amb dependència 

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona del Barri de l’Erm, en situació d’atur , amb 
l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i  millorar les seves competències en l’ocupació 
de : “auxiliar de la llar”. 

Aquest projecte pretén donar resposta a la necessitat d’ajut que demanen les persones grans 
amb dificultats o amb alguna dependència reconeguda del Barri de l’Erm.  El projecte pretén 
garantir un servei mínim de neteja al domicili a les persones amb dependència i a la gent gran i 
amb dificultats econòmiques (sobretot aquelles persones que no poden afrontar el 
copagament existent)   i  la millora de  l’autonomia de les persones en el seu domicili. 

Enguany, amb la continuïtat de les tasques d’auxiliar de la llar, es pretén seguir millorant 
l’atenció de l’entorn mes proper (les llars) de les persones mes vulnerables i així evitar el 
deteriorament de l’estat de neteja en domicilis de gent gran del barri, per tal de retardar els 
ingressos a centres residencials. En les actuacions en els domicilis també serà necessari 
intervenir en altres aspectes com la de potenciar hàbits de neteja als usuaris, quan sigui 
necessari, i evitar riscos a la llar bàsicament caigudes i/o accidents per acumulació de brutícia, 
aparició de plagues, etc. 

Per portar a terme aquests objectius es realitzaran periòdicament reunions de coordinació per 
fer un seguiment de cada cas i poder fer un treball transversal entre els/les treballadores 
familiars i les auxiliars de la llar i d’aquets  amb la treballadora social responsable del programa 
d’Atenció Domiciliària. 
 
Aquesta coordinació és molt important, ja que les auxiliars de la llar entren en els domicilis 
dels usuaris i poden veure de primera mà les necessitats fonamentals de la persona des de 
temes d’alimentació, d’higiene personal, d’estat de l’habitatge, etc. que en moltes ocasions no 
es poden detectar amb una entrevista en el despatx o amb una visita al domicili. 
 
Objectius específics: 
 

 Recuperar hàbits laboral i socials 

 Millorar les seves competències en l’ocupació auxiliar de la llar 

 Augmentar la cobertura actual del servei d’auxiliar de la llar al barri, complementant el 
servei existent, tant de atenció a la llar com atenció a la persona. 

 Garantir a les persones amb dependència i a la gent gran, amb dificultats 
econòmiques, un servei mínim de neteja al domicili. Sobretot aquelles persones que 
no poden afrontar el copagament existent. 

 Evitar el deteriorament de l’estat de neteja en domicilis de gent gran. 

 Retardar els ingressos a centres residencials . 

 Iniciar el servei en domicilis on serà necessari intervenir també en altres aspectes, però 
que el beneficiari encara no ha pres consciència de la necessitat. 

 Potenciar hàbits de neteja als usuaris, quan sigui necessari. 
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 Evitar riscos a la llar, bàsicament caigudes i/o accidents per acumulació de brutícia, 
també aparició de plagues, etc. 

 

A nivell formatiu l’objectiu es millorar les competències bàsiques i transversals del/la 
participant a través de la formació i l’orientació professional adaptada a les necessitats de la 
persona contractada. Els mòduls formatius són: 

 Llengua catalana 
 Millora de l’Ocupabilitat 
 Seguretat i salut laboral 
 Igualtat d’oportunitats 
 Medi ambient i reciclatge 

 
c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 
col·lectius destinataris i reflecteixi d’interès general i la repercussió social de la realització 
del projecte 

El projecte s’emmarca en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials: “els serveis socials 
s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de 
suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció 
d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida (art.3)”. 
 
L’àmbit territorial del projecte és el barri de l’Erm del municipi de Manlleu. En tot el territori, 
tenim un 5,5% de la  població major de 80 anys (Idescat 2013). En aquest barri tenim 2.551 
persones, de les quals 294 són majors de 65 anys, i 112 d’aquestes són majors de 80 anys. 
 
Per altra banda, les persones amb dependència reconeguda, susceptibles de necessitar aquest 
servei son 664 (tot Manlleu, dada juny 2016), part dels quals habiten al barri de l’Erm. 
 
Un dels objectius d’intervenció, tant a nivell polític com tècnic és potenciar l’autonomia de la 
gent gran oferint tot un ventall de serveis que permetin mantenir a la persona gran al seu 
domicili, també cal evitar el seu aïllament i potenciar les relacions amb la resta de comunitat, 
per la qual cosa el programa es complementa amb l’oferta d’activitats lúdiques i culturals, així 
com la inclusió dins del Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
L’any 2014 es va realitzar un estudi anomenat: Els serveis socials més a prop, consistent en 
anar a visitar als majors de 80 anys del municipi que no tenien contacte amb els serveis socials, 
per tal de conèixer i detectar quines eren les seves necessitats de serveis i recursos socials. Del 
total de 350 persones visitades, 104 eren del barri de l’Erm. Un 15% del total d’aquestes 
persones viuen soles, per la qual cosa no compten amb l’ajut de cap familiar de manera 
continuada per la realització de les tasques bàsiques d’ordre i neteja. Un 58 % no reben cap 
tipus d’ajuts per part de cap cuidador principal. Per altra banda, un 23% tenen uns ingressos 
inferiors a 600 €. Un 10% de les persones entrevistades diuen necessitar ajut per la realització 
de les activitats bàsiques d ela vida diària. Com a conclusió d’aquest estudi es destaca que es 

aconsellable per a aquest col・lectiu l’aplicació i manteniment de programes de tipus 
preventiu i la potenciació del suport tant per a les persones grans com per als seus cuidadors. 
 
D’entre les demandes més destacades trobem la necessitat de suport per fer els activitats 
bàsiques d’ordre i neteja de la llar. Aquesta és una condició clau per garantir un mínim grau de 
benestar, que permet poder rebre, també i si és necessari, altres serveis de suport, com la 
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teleassistència, atenció a la persona, centre de dia, etc. La majoria d’aquesta població desitja 
mantenir-se al màxim temps possible a la seva llar. 
 
Segons les dades que es desprenen de la memòria dels  serveis socials  2014, 20 persones del 
barri de l’ERM varen tenir  el servei d’auxiliar de la llar. Es varen haver d’ajustar les 
freqüències, així com fer un treball de priorització important, ja que no es podien atendre 
totes les situacions detectades. Estem parlant de persones que no disposen de recursos 
econòmics suficients per afrontar aquesta despesa i que a més, tampoc tenen el suport 
familiar necessari per poder atendre aquesta necessitat tant bàsica que permet viure amb 
dignitat. 
 
d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 
treballadors/ores contractats 

A través de la realització de diverses funcions adquiriran aprenentatges pràctics sobre les 
diferents tasques a realitzar: 
 

 Neteges a domicilis 

 Visites a domicili. Detecció de necessitats 

 Tracte directe amb el col·lectiu desafavorit 

 Cura de l’entorn de la llar de persones malaltes 

 Coordinació amb els professionals de serveis socials  

 Compra de material de neteja 

 Altres experiències i habilitats seran el coneixement de l’administració local, el treball 
en equip, els serveis socials, habilitats bàsiques laborals, etc... 

 
Aquesta experiència es complementarà amb la formació específica que rebran dins dels 6 
mesos de treball. 
 

e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri  
objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) que no cobrin 
la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).En aquest cas és prioritzarà la 
contractació d’una dona. 
I el projecte d’interès social beneficiaria a les persones residents al Barri de l’Erm de forma 
especial totes aquelles  persones dependents. 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 
indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

L’Ajuntament de Manlleu, des de l’Àrea de Benestar Social gestionarà aquesta actuació. Es 
disposa d’un equip de professionals format per una directora tècnica, 5 treballadores socials i 
tres educadores, les quals tenen la capacitat tècnica adequada per gestionar aquest projecte. 
A més també en formen part de l’equip dues treballadores familiars que fan tasques de suport 
al domicili, les quals poden facilitar pautes, donar eines d’actuació amb les famílies i 
intercanviar experiències. 
 
Referent als recursos materials es disposa d’un equipament amb 10 despatxos, una sales de 
reunions per dur a terme entrevistes amb famílies, amb el suport d’ajuts econòmics puntuals 
per sufragar necessitats bàsiques en cas de necessitat. El vestuari específic i material de neteja 
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i educatiu necessari per dur a terme les funcions dins del domicili serà assumit per 
l’Ajuntament. 
 
Una de les treballadores socials és la coordinadora del Servei d’Atenció domiciliària, sota la 
qual actuarien aquestes persones i s’incorporen en l’equip format per aquesta i dues 
treballadores familiars. Hi ha prevista una coordinació i supervisió periòdica durant tot el 
projecte. 
 
g) Resultats esperats 

Aconseguir millorar les competències professionals bàsiques i transversals de la persona 
participant en el projecte amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat per tal de poder 
inserir-se de nou en el mercat de treball  i  cobrir les necessitats bàsiques durant el període de 
treball. 
Mantenir en un bon estat d’higiene 15 -20 domicilis del barri amb necessitats especials, i 
aconseguir de manera efectiva la continuïtat del servei  una vegada finalitzat el termini del pla, 
de manera que hi hagi una continuïtat del servei en els domicilis  i s’eviti el deteriorament dels 
domicilis atesos. 

h) Cronograma d’execució 

FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

Es realitzarà la metodologia d’avaluació continuada, de manera que l’Auxiliar de la llar tindrà 
estipulat en el seu horari una sessió setmanal de coordinació per fer els seguiment i introduir 
les millores que calguin en funció de les incidències detectades. 

Caldrà destinar tot l’horari de contractació per atenció directe, de manera que el 100 % de la 
jornada estigui als domicilis, excepte el temps mínim pels desplaçaments i la reunió setmanal 
que serà de ¾ d’hora, els dilluns de 9 a 9.45h. 

Els usuaris que rebin el servei signen un full, amb l’hora d’entrada i l’hora de sortida de 
l’auxiliar, el qual es lliurat setmanalment al servei. 

Esporàdicament es realitzaran trucades a casa dels usuaris per verificar que el servei s’està 
duent a terme en l’horari previst. 

El seguiment dels casos , en la seva vessant social, serà realitzada per la treballadora social o 
educadora social de l’equip de serveis socials. 

j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del 
projecte 

Cost total del 
projecte 

Subvenció 
sol·licitada 

Aportació de fons 
propis 

AUXILIAR DE LA LLAR 
PER A GENT GRAN 
VULNERABLE I/O AMB 
DEPENDÈNCIA 

       10.845,36 €               10.583,46 €                  261,90 €  
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k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

 

Denominació del projecte: AUXILIAR DE LA LLAR PER A GENT GRAN VULNERABLE I/O AMB DEPENDÈNCIA 

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual 

per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials 

per 
treballador 

i durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació ( 

D1/D2) 

G 10 - 100% 1183,5 126,01 454,4 1763,91 6 10.583,46 1 10.583,46 D1 

Total costos salarials del projecte 10.583,46€ 
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D1. SUPORT ASSOCIATIU A L’ERM - actuació ocupacional 

a) Denominació del projecte 

Suport associatiu a l’Erm 

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona preferentment del Barri de l’Erm i/o 

residents al municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i 

que pugui millorar les seves competències en l’ocupació de : “ Dinamitzador/a”.  

 

Com a objectiu general, aquest projecte pretén enfortir i consolidar el teixit associatiu del 

Barri de l’Erm fomentant la convivència i la participació en els diferents projectes i actuacions 

comunitàries. El projecte treballarà transversalment amb la  tècnica dinamitzadora 

d'equipaments d'activitats econòmiques i socials (acció E1) , es basarà en la coordinació i 

acompanyament de les accions que es realitzin, així com buscar les complicitats necessàries 

entre diferents Àrees de l’Ajuntament (a través de l’acció E1) a fi d’assolir els objectius 

plantejats. Esdevenint així una acció integral de ciutat. 

A més treballarà coordinadament amb l’equip de Mitjans de Comunicació (Ràdio Manlleu), 

nexe comunicatiu que facilita la informació i el coneixement a la ciutadania, i que és, alhora, 

una oportunitat de cohesió social comunitària i integració social a través de col·laboracions 

d’entitats i ciutadania amb el servei. Un mitjà de comunicació d’àmbit local actiu, participatiu i 

de proximitat. 

Pel que fa als objectius específics: 

 Donar suport tècnic en la organització i execució en els projectes existents al barri com 

la Coral infantil Clavé XXI, les activitats i tallers de l’aula del mercat, els tallers “Tu no 

ho llencis”..   

 Donar suport a les  associacions en afavorir els mecanismes de participació ciutadana i 

convivència. 

 Donar suport al teixit associatiu existent al Barri de l’Erm. 

 Fomentar la participació entre les associacions existents al Barri i al municipi. 

 Fomentar l’ús del Portal d’Entitats existent  http://www.entitatsmanlleu.cat/ 

 Difondre a través de Manlleu Mitjans de Comunicació les activitats i iniciatives de les 

associacions i del Barri de l’Erm. 

c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 
col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 
projecte. 

Manlleu sempre ha tingut un ampli ventall d’entitats i associacions que sense ànim de lucre 

han col·laborat a promoure i fomentar la vida sociocultural, educativa, esportiva i recreativa de 

la ciutat fent palès el seu compromís amb aquesta. 

 

http://www.entitatsmanlleu.cat/
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Les iniciatives ciutadanes que han sorgit de les mateixes entitats i associacions, amb la 

col·laboració de l’administració, per fer front a les conseqüències econòmiques i socials 

derivades de la crisi en són un bon exemple. Iniciatives relacionades amb la solidaritat 

ciutadana (TempsXTemps, Maresmon, Dones solidàries) el territori i el medi ambient (horts 

urbans), l’economia i el consum alternatiu i/o espais autogestionats. 

 

Emmarcades en el territori del barri de l’Erm trobem diverses associacions que participen en 

diferents àmbits i graus de la vida del barri i que impliquen la participació d’alguns habitants de 

la zona. 

 

Les  associacions del barri són: 

- Associació d’Osona per la pau. Jamaeiat Essalam 

- Associació de veïns del Barri de l’Erm 

- Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Manlleu 

- Associació de dones l’Ordit 

 

Amb aquest projecte el que pretenem és continuar potenciant aquestes associacions, com a 

element clau de la vida del Barri de l’Erm, que estan passant per un procés de canvi i relleu 

generacional que afecta el seu funcionament i les activitats que desenvolupen.  També es 

pretén acostar-les a d’altres associacions del municipi per fomentar l’intercanvi d’experiències 

i coneixements a més de obrir-les a d’altres col·lectius de Manlleu, tenint present la 

importància del teixit associatiu com a element clau per afavorir la convivència ciutadana. 

 

A més de difondre la informació de les activitats que duen a terme les associacions a través 

dels Manlleu Mitjans de Comunicació ( Ràdio Manlleu, el portal elter.net i la revista El Ter)  per 

posar-les en valor i donar-les a conèixer a tota la ciutadania. 

 

d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 
treballadors/ores contractats 

El tipus d’experiència i pràctica professional que adquirirà la persona contractada serà 

l’adquisició d’habilitats transversals, com el treball en equip, treball en xarxa, coordinacions, 

organització i desenvolupament d’activitats socials etc. 

Millorarà les seves competències en diferents àmbits : Analitzar i entendre el context 

socioeducatiu; aprenentatge d’estratègies socioeducatives;  detecció i gestió de necessitats; 

Coneixement de l’administració; adquisició de pràctica en l’àmbit de la comunicació, 

coneixement del funcionament tant de l’administració pública, dels mitjans de comunicació 

locals i com del tercer sector.  

e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri 

o al municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) 
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inscrits en el Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a 

nivell contributiu). 

L’interès social del projecte seran persones residents al Barri de l’Erm i al Municipi i les pròpies 

associacions. 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 
indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

La persona que farà les tasques definides anteriorment estarà inclosa en  l’Àrea de Servei a les 

Persones i Promoció Econòmica. Disposarà d’un espai a Can Puget , 3a planta (Manlleu Mitjans 

de Comunicació) amb la infraestructura que necessiti.  També disposarà dels espais ubicats al 

Mercat Municipal de Manlleu (MMM) com l’aula de formació i l’espai de les associacions 

també ubicat al MMM. 

 

g) Resultats esperats 

Els resultats esperats, que es treballaran a partir dels objectius proposats per aquesta actuació, 

són: 

- Aconseguir la participació de les entitats i associacions en les activitats 

significatives del Barri que no li són pròpies. 

- Contribuir a incorporar nous membres i per tant materialitzar el relleu 

generacional en les entitats més febles. 

- Millorar la convivència al Barri. 

- Enfortir el teixit associatiu existent. 

- Millorar els canals de comunicació existents. 

 

h) Cronograma d’execució 

FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

L'avaluació l'entenem com un procés o un conjunt de processos mitjançant els quals obtenim 

una informació en la qual recolzar un judici de valor per a una eventual presa de decisions.  

 

Aquest concepte funcional d'avaluació suposa considerar el procés d'avaluació com un 

element permanent al llarg de tot el procés d'intervenció (no només en la fase final del 

projecte). Ha d'estar present en la fase inicial del projecte, durant el desenvolupament 

d'aquest i a la seva finalització.  

 

- Nombre d’associacions participants. 

- Valoracions de les associacions del projecte. 
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- Nombre  de projectes als quals s’ha donat suport. 

- Nombre de nous membres vinculats a les associacions. 

- Nombre d’actuacions de difusió als mitjans 

-  

j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del 
projecte 

Cost total del 
projecte 

Subvenció sol·licitada Aportació de fons 
propis 

SUPORT ASSOCIATIU A 
L’ERM 

12.100,47 € 11.799,66 € 300,81 € 

 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

Denominació del projecte:   SUPORT ASSOCIATIU A L’ERM 

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials per 
treballador i 

durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació 
 ( D1/D2) 

CNAE  4 84 100% 1366,5 137,54 492,57 1966,61 6 11.799,66 1 11.799,66 D1 

Total costos salarials del projecte 11.799,66€ 
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D2. TREBALL SOCIOEDUCATIU- actuació professional 

a) Denominació del projecte 

Treball socioeducatiu  

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona preferentment del Barri de l’Erm i/o 
residents al municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i 
que pugui millorar les seves competències en l’ocupació de :“ Integrador/a social”. 
 
Per tal de millorar les competències de la persona beneficiaria del projecte es treballarà  en 

l’àmbit de l’educació en el lleure, prevenció, resolució i mediació de conflictes i foment de la 

cultura de la pau. Són aspectes clau en l’experiència que hi ha en la intervenció socioeducativa 

al barri de l’Erm i en experiències similars.  

Enguany volem donar continuïtat aquesta acció ja que en l’edició 2015-2016 la valoració ha 

estat molt positiva, donem molta importància a les accions educatives que es duran a terme en 

el marc del barri de l’Erm, donant especial prioritat al Projecte d’Obertura de Patis de l’Escola 

Puig Agut, les accions educatives amb infants i adolescents del Casal Cívic Frederica Montseny 

i les entitats socials del barri. 

Les persones a les quals s’adreça la intervenció seran infants i adolescents del barri de l’Erm i/o 

que facin ús dels espais públics del barri. L’Erm és un barri amb molts infants/ adolescents i 

joves, per sobre de la mitja dels altres barris que fan ús per al joc, temps lliure, espais, etc.. 

Es treballarà transversalment amb la tècnica dinamitzadora d'equipaments d'activitats 

econòmiques i socials (acció E1) , es basarà en la coordinació i acompanyament de les accions 

que es realitzin, així com buscar les complicitats necessàries entre diferents Àrees de 

l’Ajuntament (a través de l’acció E1) a fi d’assolir els objectius plantejats. Esdevenint així una 

acció integral de ciutat. 

Objectius específics : 

- Realitzar accions socioeducatives que fomentin el respecte de les normes bàsiques de 

civisme. 

- Fomentar bons hàbits de conducta que propiciïn relacions socials positives. 

- Acompanyament en les iniciatives i necessitats d’infants i adolescents relacionades 

amb el lleure. 

- Reforçar i donar suport a accions i dinàmiques ja existents a l’Erm en matèria de 

convivència i civisme al barri i Manlleu. 

- Reforçar serveis socioeducatius existents al barri (el menjador de l’escola Puig-Agut, les 

activitats i tallers de l’aula del mercat,..)   

 
A nivell formatiu inicialment es farà una primera acollida per formar i donar a conèixer el 

funcionament de l’Ajuntament i context i història del barri de l’Erm. No està prevista una 
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formació específica, però la persona seleccionada participarà de les possibles sessions de 

formació que l’Ajuntament organitzi i que es considerin rellevants per al seu lloc de treball.  

 

c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 

col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 

projecte 

Prenent de referència el Pla de Millora del Barri de l’Erm, finalitzat el 2010, es van 

desenvolupar un seguit d’actuacions dirigides a la millora social al barri de l’Erm a més a més 

de la millora urbanística. El projecte d’Obertura de Patis de l’Escola Puig Agut va respondre en 

el seu moment, i respon encara avui, a aquest doble objectiu que inicialment va ser plantejat, 

la millora social i la millora urbanística: 

- Millora social: l’obertura d’aquest espai permet donar sortida a infants, adolescents i 

sovint també joves del barri que cerquen un espai de joc per al seu temps lliure durant 

l’any. El projecte permet facilitar un espai adequat per al joc i per al temps lliure, que 

amb un acompanyament i vigilància de monitors/es genera dinàmiques positives de 

convivència, respecte, resolució de conflictes i creació de vincles educatius que s’han 

de poder traslladar a la resta del barri i de la ciutat.  

El Projecte d’Obertura de Patis també ha estat demanda de les entitats socials del 

barri, com són l’Associació de Veïns del Barri de l’Erm, Jameiat Essalam i l’AMPA Puig 

Agut, que al llarg dels anys també han treballat recollint les necessitats del veïnat de 

l’Erm i de manera conjunta amb l’Ajuntament de Manlleu. 

- Millora urbanística: Els principals aspectes a tenir en compte en la millora urbanística 

són que el barri guanya, durant unes hores al dia, un espai ampli i adequat al joc. 

Aquest fet permet esponjar la resta d’espais del barri i poder donar diferents usos als 

diferents espais, tenint en compte les necessitats de la població del barri. Cal afegir 

que si s’han donat conflictes al barri (amb infants i adolescents) ha estat pel conflicte 

d’usos de l’espai o incompatibilitat d’activitats (per exemple: gent gran que passeja i 

un partit de futbol enmig del pas). 

Cal prendre de referència alguns altres aspectes importants per entendre la necessitat del 

projecte, i és que la població entre 0 i 18 anys dels pisos de Can Mateu és d’un 35,8% del 

conjunt de persones que hi viuen, i si hi afegim dels 19 als 25 anys aquest tant per cent puja a 

un 45,4% de la població de Can Mateu. 

Com a aspecte important cal prendre de referència l’assistència a l’obertura de patis per part 

d’infants i adolescents. Aquesta ve condicionada segons l’època de l’any, però a pesar d’això la 

mitjana més baixa d’uns 50-60 infants/adolescents de mitjana diària amb un augment cap als 

90-100 infants/adolescents de mitjana en els mesos de més assistència.  Aquests xifres es 

mantenen des de 2015.  
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La necessitat de poder tenir personal tècnic com a referents de l’espai de Patis permet 

treballar de manera educativa amb els infants/adolescents com a referents positius, així com 

conduir les necessitats i donar-hi una resposta en el marc d’activitats d’educació no formal que 

s’han organitzat de manera puntual en el projecte. 

La intervenció educativa al llarg d’aquests anys ha permès treballar en els objectius establerts. 

Cal dir també que s’han començat a crear sinergies entre els infants/adolescents del barri i 

infants/adolescents d’altres barris de Manlleu ( Barri del Puig, Vilamirosa, La Coromina i alguna 

petita representació del barri de Gràcia). 

La convivència entre infants/adolescents i el veïnat es dóna principalment al carrer, als 

equipaments públics i activitats al carrer. Aquest fet ens plantegen els següents aspectes:  

- Arribar a més infants i adolescents que no utilitzen els patis del Puig Agut, o hi van 

molt poc. Especialment del gènere femení, donat que els patis tenen un caràcter molt 

masculí. 

- Enfortir el treball educatiu amb infants i adolescents aprofitant les oportunitats dels 

mateixos serveis i activitats del barri, a fi de poder millorar la convivència. 

- Fomentar l’ús de l’espai per adults d’ambdós sexes per facilitar el treball 

intergeneracional i la repercussió a la comunitat. 

 

d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 

treballadors/ores contractats 

Les persones contractades que ocupin aquest lloc de treball coneixeran i adquiriran 

l’experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure, prevenció, resolució i mediació de conflictes 

i foment de la cultura de la pau. 

Milloraran les seves competències en diferents àmbits : Analitzar i entendre el context 

socioeducatiu; aprenentatge d’estratègies socioeducatives;  detecció i gestió de necessitats; 

Coneixement de l’administració; gestió de l’estrès i les emocions; etc. 

 

e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri 

o al municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) 

inscrites al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a 

nivell contributiu). 

L’interès social del projecte el podem diferenciar en tres tipologies diferents segons el benefici 

directe que reben del projecte d’Obertura de Patis de l’Escola Puig Agut i les intervencions 

socioeducatives al barri. Posem per ordre de benefici de directe a indirecte, així mateix cal dir 

que tots els que anomenem són beneficiaris.  
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1a tipologia: Infants i adolescents del barri. 

2a tipologia: Joves que esporàdicament usen l’espai. Pares i mares dels infants i adolescents. 

Veïnat del barri de l’Erm. Comerciants del barri de l’Erm. 

3a tipologia: Resta d’infants, adolescents i joves de Manlleu. Veïns i veïnes de la resta de 

Manlleu.  

 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 

indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

La persona que farà les tasques definides anteriorment estarà inclosa en  l’Àrea de Servei a les 

Persones i Promoció Econòmica. Disposarà d’un espai a Can Puget , 1a planta  amb la 

infraestructura que necessiti.  La persona contractada per a la gestió administrativa disposarà 

de: 

 

- Ordinador 

- Material d’oficina 

- Telèfon 

- Furgoneta 

- Taula i cadira 

- Aules de formació 

- Sala de reunions 

 

Des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica es disposa de personal tècnic 
amb amplia experiència i de l’estructura necessària per a gestionar tant programes de 
contractació de persones a l’atur per a executar accions que aportin un valor social al municipi, 
com accions formatives i pràctiques a empreses.  Així com també es disposa d’un servei local 
d’ocupació que pot orientar en tot moment a les persones contractades. 
 
D’altra banda, la mateixa àrea de serveis a les Persones i Promoció Econòmica, compta amb el 
servei d’Educació, que està ubicat al mateix edifici on treballarà la persona seleccionada. La 
tècnica d’aquest servei és la responsable directa del projecte d’obertura de patis i coordinarà 
una part important d’aquest programa.  
 
g) Resultats esperats 

Aconseguir millorar les competències de la persona participant en el projecte amb l’objectiu de 
poder inserir-se en el mercat de treball cada vegada més exigent i complicat a més de cobrir 
les necessitats bàsiques durant el període de treball. 
 
Aconseguir millores en la intervenció socioeducativa amb infants i adolescents que permetin 
fomentar la convivència i civisme al barri. Aquest aspecte és necessari de cara a una 
socialització positiva d’infants i adolescents, així com l’establiment de dinàmiques i referents 
positius al barri. 
 



                                                                                                           
  

140 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

h) Cronograma d’execució 

MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

L'avaluació l'entenem com un procés o un conjunt de processos mitjançant els quals obtenim 
una informació en la qual recolzar un judici de valor per a una eventual presa de decisions.  
 
Aquest concepte funcional d'avaluació suposa considerar el procés d'avaluació com un 
element permanent al llarg de tot el procés d'intervenció (no només en la fase final del 
projecte). Ha d'estar present en la fase inicial del projecte, durant el desenvolupament 
d'aquest i a la seva finalització.  
 
 

 Nombre d’infants i adolescents que utilitzen els patis. 

 Nombre d’infants i adolescents atesos. 

 Gestió positiva dels conflictes de civisme en el Projecte d’Obertura de Patis.  

 Incompliment de la normativa d’ús de l’espai i de l’activitat. 

 Valoracions de la mateixa Escola Puig Agut, Associació de Veïns, veïnat del barri i 

comerciants. 

 Nombre d’iniciatives d’infants i adolescents realitzades amb èxit amb acompanyament 

de personal contractat. 

 Establiment de dinàmiques de coordinació i treball en xarxa entre els diferents serveis i 

accions socioeducatives dirigides a infants i adolescents del barri i de la ciutat. 

 Inserció laboral dels participants una vegada finalitzat el contracte. 

 

j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del projecte Cost total del 
projecte 

Subvenció sol·licitada Aportació de fons 
propis 

TREBALL SOCIOEDUCATIU 
14.655,05 € 14.296,08 € 358,97 € 

 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

Denominació del projecte: TREBALL SOCIOEDUCATIU 

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual 

per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials 

per 
treballador 

i durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació 
 ( D1/D2) 

CNAE 5 84 100% 1637,2 157,66 587,92 2382,68 6 14.296,08 1 14.296,08 D2 

Total costos salarials del projecte 14.296,08 € 
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D2. COORDINADOR/A L’ERM - actuació professional 

a) Denominació del projecte 

Coordinador/a  l’Erm 

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 1 persona del Barri de l’Erm i/o del municipi, en 

situació d’atur, amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i  millorar les seves 

competències en l’ocupació de  “enginyer/a o arquitecte tècnic/a”  

 
Aquesta acció requereix de la figura d’un enginyer o arquitecte tècnic, ja que el projecte 

sol·licitat necessita dels coneixements tècnics específics vinculats amb aquesta ocupació. I a 

més, tenint en compte que el col·lectiu al qual s’acompanyarà són persones amb un baix nivell 

de formació i/o qualificació professional, que requereix d’una atenció continuada i d’uns 

coneixements per part de la persona que coordina el projecte. 

 

L’objectiu general del projecte serà tenir una persona que coordinarà i farà el suport, donarà 

directrius i guiarà indicant les tasques concretes a fer per part de les persones pertanyents a  

les actuacions ocupacionals accions D1  dels programes operari  manteniment i fibra òptica i 

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. 

La seva tasca principal serà la coordinació de totes les tasques de manteniment i neteja en els 

diferents equipaments municipals i l’execució del projecte de desplegament de fibra òptica al 

municipi, partint del projecte executiu dissenyat per a tal fi.  

 
També serà l’encarregat de facilitar l’encaix d’aquestes persones a l’organització, doncs serà 

l’enllaç entre aquests treballadors i l’àrea d’informàtica, els serveis territorials i l’àrea de 

serveis a les persones i promoció econòmica i vetllarà per la integració i la coordinació dins 

dels diferents serveis i equips. Així doncs, aquesta persona coordinarà el projecte esmentat 

anteriorment i en farà la  supervisió tècnica  per garantir la seva efectivitat seguint sempre el 

pla director. 

 

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta figura, doncs és imprescindible per el 

bon assoliment del projecte. Per una banda suposa un contracte de 6 mesos per una persona 

del municipi i per altra banda és necessari per dur a terme les tasques planificades ja que 

requereixen un seguiment i una coordinació molt exhaustiva. 

 

Objectius específics : 

- Realitzar el seguiment i el suport tècnic de les tasques de les 14 persones contractades, 

conjuntament amb professionals de referència de  cadascun dels espais a treballar i els 

tècnics municipals implicats. 

- Vetllar per tal que cada lloc de treball tingui la seva planificació diària. 

- Donar les directrius a seguir partint del projecte municipal de desplegament de fibra. 
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- Coordinar les diferents tasques de manteniment i neteja dels diferents espais. 

- Supervisar els llocs de treball i les feines. 

- Realitzar horaris de treball i organització de vacances. 

- Vetllar per l’òptima racionalització dels contractats. 

- Simplificar les coordinacions amb altres agents, àrees, etc... 

- Planificar i coordinar les tasques a dur a terme. 

- Organitzar activitats complementàries de suport a la formació i aprenentatge de les 

persones contractades en el cas que es detecti la necessitat. 

- Treballar hàbits laborals. 

- Proporcionar el material necessari pel correcte desenvolupament de la feina. 

- Vetllar per el bon ús de les eines i la maquinària. 

 

c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 

col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 

projecte 

Per tal de poder realitzar el projecte és necessària la figura d’un coordinador/a que doni suport 

continu als diferents treballadors i, per la naturalesa del projecte, és necessari que aquesta 

persona tingui la titulació d’enginyeria o arquitectura tècnica, preferentment en 

telecomunicacions, o la d’arquitecte tècnic. 

 

Tenir una persona referent/tutora és important, ja no només per poder guiar als treballadors 

en les tasques a dur a terme sinó també per el seguiment individualitzat que podrà oferir i els 

coneixements tècnics que aportarà. A més, en alguns casos potser serà el primer contracte 

laboral que aquestes persones tindran i en d’altres serà la primera experiència en l’ocupació 

assignada. 

 

Cal tenir present que degut als diferents perfils dels contractats i a la seva poca experiència 

laboral en l’ocupació, en alguns casos suposa la necessitat d’una supervisió directa constant 

que no és assumible amb l’estructura actual de l’Ajuntament.  La diversitat dels espais i de les 

feines a realitzar condueix a la necessitat de tenir una planificació molt estricta dels calendaris 

i de les tasques a realitzar i requereix de la figura d’un perfil tècnic especialista en l’àmbit per 

poder-lo portar a terme eficaçment. 

 

També es necessària la figura del coordinador/a per poder interpretar el pla director i poder 

coordinar-se amb coneixement amb els serveis informàtics i territorials. 

 
d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 

treballadors/ores contractats 

La persona contractada que ocupi aquest lloc de treball coneixerà i adquirirà l’experiència en:  

- Gestió d’equips de treball  

- Coordinació entre diverses àrees municipals  
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- Definició i planificació dels diferents horaris i modificacions que calguin segons les 

diferents dinàmiques i necessitats 

- Unificar la informació i canalitzar-la a l’àrea que correspongui 

- Tracte continu amb diferents tècnics municipals 

- Proveir i vetllar per el bon ús del material necessari per tal que puguin desenvolupar 

les tasques (material de fungible, maquinària, etc...) 

- Coneixement del territori i del municipi 

- Experiència de treball en l’àmbit local 

- Coneixement de l’administració pública 

 

e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades preferentment 

residents al municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al 

Servei Públic d’Ocupació(DONO) que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell 

contributiu). 

El projecte d’interès social beneficiarà als habitants del barri i de Manlleu per extensió.  

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 

indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

Des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica es disposa de personal tècnic 

amb amplia experiència i de l’estructura necessària per a gestionar tant programes de 

contractació de persones a l’atur per a executar accions que aportin un valor social al municipi, 

com accions formatives i pràctiques a empreses.  Així com també es disposa d’un servei local 

d’ocupació que pot orientar en tot moment a les persones contractades. Altres serveis de 

l’Ajuntament, com RRHH, Brigada, Serveis socials també poden donar suport, a més a més dels 

serveis implicats anomenats anteriorment.  La persona contractada per a la gestió 

administrativa disposarà de: 

 

- Ordinador 

- Material d’oficina 

- Telèfon 

- Furgoneta 

- Taula i cadira 

- Aules de formació 

- Sala de reunions 

 

g) Resultats esperats 

Aconseguir millorar les competències de les persones participants en el projecte amb l’objectiu 

de poder adquirir experiència en el mercat de treball cada vegada més canviant i exigent, i 

posar en pràctica els coneixements adquirits en la titulació d’enginyeria o arquitectura. 
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Els resultats que s’esperen són poder treballar les competències tècniques i transversals de les 

persones que hagi de coordinar de manera que puguin assolir amb èxit el seu encàrrec laboral. 

Per tant s’espera que la coordinació permeti obtenir als els treballadors que tindrà al seu 

càrrec l’experiència necessària.  

 

Per altra banda, respecte el/la coordinador/a, l’experiència i habilitats que adquirirà amb la 

seva tasca ha de permetre millorar el seu grau d’ocupabilitat, doncs podrà posar en pràctica la 

gestió d’equips de treball i les habilitats comunicatives, a part de posar en joc les competències 

més tècniques de l’ocupació. 

 

També s’espera que, per part dels diferents tècnics implicats, trobi un suport important per 

poder realitzar la seva part d’implicació en les diverses accions, sobretot aspectes lligats més a 

la coordinació i a l’especificitat de valoració tècnica que els ocuparà. 

 

h) Cronograma d’execució 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

       

 

i) Sistema d’avaluació 

Des del projecte s’entén l’avaluació com un procés o un conjunt de processos mitjançant els 

quals s’obté una informació en la qual recolzar un judici de valor per a una eventual presa de 

decisions. En aquest sentit doncs, entenem l’avaluació com un mitjà per a la millora i 

perfeccionament d’intervenció, sense la qual no tindria sentit. L’avaluació és un instrument de 

reflexió i valoració de la mateix pràctica formativa, dels seus elements i components. 

 

Aquest concepte funcional d’avaluació suposa considerar el procés d’avaluació com un 

element permanent al llarg de tot el procés d’intervenció (no només en la fase inicial o final del 

projecte). Ha d’estar present en la fase inicial del projecte, durant el seu desenvolupament i a 

la seva finalització. 

 

El procés d’avaluació es contemplarà des de diverses perspectives: 

 

 Des del punt de vista de la direcció de tot el projecte  

 Des del punt de vista dels  treballadors contractats.  

 Des del punt de vista dels tècnics/es implicats en el projecte 

 Índex d’inserció dels participants en aquests programes. 

 Derivacions formatives per a millorar la seva pròpia ocupabilitat i la dels seus 

treballadors. 
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j) Pressupost global del projecte: 

 

Denominació del projecte Cost total del 
projecte 

Subvenció sol·licitada Aportació de fons 
propis 

COORDINADOR/A L’ERM 22.123,00 € 21.581,10 € 541,90 € 

 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

Denominació del projecte: COORDINADOR/A L’ERM 

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual 

per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials 

per 
treballador 

i durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació 
 ( D1/D2) 

 CNAE 2 84 100% 2523,46 186,03 887,36 3596,85 6 21.581,10 1 21.581,10 D2 

Total costos salarials del projecte 21.581,10€ 
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D2. AGENTS CÍVICS L’ERM- actuació professional 

 

a) Denominació del projecte 

Agents Cívics l’Erm 

 

b) Objectiu general i objectius específics 

En aquest projecte és pretén contractar 2 persones preferentment del Barri de l’Erm i/o 

residents al municipi, en situació d’atur , amb l’objectiu  d’adquirir experiència  professional i 

que pugui millorar les seves competències en l’ocupació de :“ Integrador/a social”. 

 

Fer difusió i control comunitari de les conductes dels ciutadans envers l’ordenança de civisme i 

convivència. Es tracta de millorar la convivència entre els ciutadans, fomentar el civisme i 

l’acceptació de les normes. 

 

Objectius específics: 

 Recuperar hàbits ocupacionals i hàbits socials mitjançant l’execució dels projectes 

(treball pràctic) 

 Treballar el bon ús de l’espai públic amb la població.  

 Vetllar per la conservació  i bon ús del mobiliari urbà 

 Donar suport als educadors de carrer en quant a l’educació pel civisme.  

 Divulgar i difondre la normativa municipal sobre civisme de Manlleu. 

 Facilitar l’accés i coneixements dels diferents serveis a la ciutadania 

 Identificar a nous grups d’ usuaris que fan malbé el mobiliari, embruten,...per poder 

treballar amb ells. 

 Identificar l’ús que es fa dels nous espais oberts a Manlleu. 

 Detectar noves necessitats manifestades per la ciutadania 

 

A nivell formatiu inicialment es farà una primera acollida per formar i donar a conèixer el 

funcionament de l’Ajuntament i context i història del barri de l’Erm. No està prevista una 

formació específica, però les persones seleccionades participaran de les possibles sessions de 

formació que l’Ajuntament organitzi i que es considerin rellevants per al seu lloc de treball.  

 

c) Justificació o motivació de l’acció que contingui una anàlisi de les necessitats, els 

col·lectius destinataris i reflecteixi l’interès general i la repercussió social de la realització del 

projecte 

La conjuntura actual  de crisi  ha provocat un augment molt elevat de l’índex d’atur al barri. 

Amb el Pla d’Ocupació es vol pal·liar aquesta situació de forma temporal contractant a 2 

persones del barri, però també poder dotar de recursos als seus participants per a possibilitar 

la seva inserció laboral, millorant-ne la seva ocupabilitat. 
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Atesa la realitat de la població de Manlleu, l’any 2003 s’inicien les primeres polítiques 

d’immigració que culminen amb l’aprovació d’un Pla de Gestió a la Diversitat de Manlleu l’any 

2006. Actualment Manlleu té un índex de població estrangera que es situa prop del 20 %. 

 

La incorporació de nous ciutadans i ciutadanes, fruit dels nous processos migratoris, està 

contribuint de forma decisiva a transformar la realitat social del nostre municipi, dotant-lo 

cada vegada de major diversitat social i cultural. Per aquest motiu també es disposa d’un Pla 

municipal de Recepció i Acollida. El PRAM vol potenciar la capacitat de la ciutat a l’hora de 

generar escenaris positius d’accés i utilització dels serveis públics, desenvolupant un model de 

ciutat sensible a les necessitats de la ciutadania, amb un bon nivell de convivència i 

participació, tot comptant amb la implicació tant de ciutadans/es com d’administracions, 

entitats i agents socials en general, amb responsabilitats en l’atenció i promoció de les 

persones i la convivència. 

Per altra banda, l’Ajuntament va elaborar i aprovar pel Ple municipal de 22 de març de 2011 el 

Pla de Civisme 2011-2015, com a eina bàsica de treball política i tècnica en aquest àmbit. 

Una figura a tenir en compte en el desenvolupament d’aquestes polítiques ha estat la figura 

dels agents cívics, aquest ha contribuït a facilitar el coneixement bàsic de les normatives i 

ordenances de convivència ciutadana i civisme a la població en general, tota vegada que han 

incidit en aquelles situacions que vulneren la bona convivència. L’any 2009 i 2010, 

l’Ajuntament ha iniciat la posada en marxa d’aquesta figura, la qual ha tingut bona acceptació 

per part de tots els agents implicats i amb interès a treballar per la cohesió social, tant des de 

l’administració com des de la ciutadania (associacions de veïns, per exemple). Aquesta figura 

manté una estreta col·laboració amb la policia local. Cal remarcar, però, que no té una 

capacitat sancionadora, sinó educativa i es coordina també amb d’altres àrees municipals com  

educació, serveis socials, Pla de gestió a la diversitat ,  cultura i participació ciutadana. 

Molt sovint els carrers, parcs, centres municipals, etc. de Manlleu, són llocs a on es presenten 

certes conductes “incíviques” per part dels ciutadans. Degut aquest fet, es proposa la 

incorporació dels agents cívics en el municipi per treballar tots aquests aspectes relacionats 

amb el civisme del municipi. 

La principal funció dels agents cívics és informar, sensibilitzar i difondre actituds cíviques per 

tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com respectar 

l’ús dels béns públics i privats de la ciutat. Aquests agents cívics en cap moment tindran una 

actitud sancionadora, ja que la seva tasca només informar i sensibilitzar el ciutadà en temes de 

civisme i convivència.  

Per dur a terme les seves tasques, van equipats amb una armilla taronja fluorescent per ser 

identificats com a treballadors de l’Ajuntament de Manlleu. A part, tenen a disposició un 

telèfon mòbil que va connectat directament amb la policia local, d’aquesta forma es vol evitar 

qualsevol situació de perill o conflictiva. 

Cada vegada que es pot disposar d’agents cívics, es fa una coordinació amb els entitats 

implicades del territori, en aquest cas, l’Associació de veïns, a fi i efecte que siguin agents 
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actius en el projecte, buscar complicitats i sinergies en el treball que es dur a terme, cadascú 

des de la seva entitat, però amb l’objectiu comú de millorar el barri en el seu sentit més ampli,. 

Concretament en referència al civisme, es busca la complementarietat amb accions que ja es 

porten a terme per part de les entitats encaminades al mateix objectiu i es treballen 

conjuntament els aspectes que es prioritzin en el marc del d’aquest treball conjunt. 

Per altra banda, a nivell de ciutadania general, es va fer una enquesta en l’elaboració del Pla de 

civisme, de la qual s’extreu les problemàtiques que més preocupen als ciutadans i ciutadanes 

de Manlleu. Es pot fer una actualització de l’enquesta concretament en aquest barri per tal de 

poder prioritzar accions.  

Un altre aspecte important és la bona acceptació que ha tingut aquesta figura entre els veïns i 

veïnes, que el consideren un aliat, un representant de l’Administració on depositar i 

vehiculitzar les seves demandes amb un a proximitat que d’altra manera no seria possible. 

L’estreta col·laboració que sempre es manté  amb la policia local permet poder tenir un control 

social, el qual complementa la figura dels agents policies locals. 

En termes més generals , s’espera una repercussió a nivell d’educació a la ciutadania i per una 

millor convivència, és a dir, potenciar eines i recursos per tal de millorar el clima de tota la 

comunitat. 

d) Descripció del tipus d’experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 

treballadors/ores contractats 

L’experiència i pràctica professional dels agents cívics s’adquireix en el desenvolupament de 

les diverses tasques encomanades: 

 

- Permanència als carrers de la ciutat, detectant situacions de incivisme, abandonament, 

acumulació d’escombraries o brutícia, etc...  

- Contacte directe i diari amb la població 

- Participació en esdeveniments comunitaris  

- Vigilància en les entrades i sortides d’escola 

- Orientació i informació a la ciutadania en general 

- Recull de queixes i suggeriments de millora 

- Detecció de zones i conductes de risc asocials o no saludables 

- Fomentar el respecte i bona convivència entre els animals de companyia i la població 

- Suport en la realització d’activitats obertes i de sensibilització 

- Contacte directe amb els joves en els voltants dels llocs d’afluència (biblioteca, el 

canal...) 

- Acompanyament amb els educadors de carrer 

 

Formació general  pels agents cívics en el desenvolupament del qual hi participen professionals 

de les diferents àrees implicades: salut pública, medi ambient, policia local, educadors de 

carrer, pla de gestió a la diversitat. Com a eina bàsica se’ls dóna a conèixer la ordenança de 

civisme i convivència i també reben informació i formació sobre la gestió dels rumors. 
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També agafaran experiència en l’àmbit local, treball en equip, hàbits laborals bàsics, 

coneixement del territori més acurat, experiència en promoció del civisme i convivència, etc... 

 
e) Tipologia dels beneficiaris 

Els beneficiaris que participaran en aquest projecte seran persones aturades residents al barri 

o al municipi objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) 

inscrites al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a 

nivell contributiu). 

Els beneficiaris del projecte social seran els veïns i les veïnes del Barri de l’Erm en particular i 

de Manlleu en general. 

f) Capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que proposa, amb 

indicació dels recursos tècnics, materials i humans de què disposa per fer-ho. 

Ajuntament disposa d’un Pla de Gestió a la Diversitat, amb una tècnica de referència a qual és 

experta en temes de cohesió social. També des de les diferents àrees que s’intervé en aquest 

projecte, entès de manera totalment transversal, es disposa dels tècnics específics de cada 

àmbit, els quals conformen una amalgama de coneixement necessari per poder ubicar i dirigir 

aquest projecte.  

 

Durant l’any 2011 l’Ajuntament ha treballat intensament en el tema de civisme, culminant el 

treball amb l’aprovació del Pla de civisme de manlleu, aprovat en un Ple municipal. Aquest Pla 

contempla la figura de l’agent cívic amb unes funcions molt transversals i amb la implicació de 

l’Àrea de jovent, policia local, serveis territorials, Pla de Gestió a la Diversitat, Benestar social i 

Promoció econòmica. Amb plans d’ocupació anterior s’han incorporat aquests perfils amb un 

resultat molt satisfactori. El lideratge del projecte es situa a l’Àrea de Benestar Social. 

 

Es disposa d’experiència prèvia en aquest àmbit, ja que l’any 2009 es va disposar de tres 

agents cívics i anteriorment ja s’havia iniciat aquesta iniciativa des dels treballs en benefici a la 

comunitat que diferents persones (amb perfil adequat) han hagut de realitzar com a mesura 

judicial. 

A banda, s’ofereix una formació específica (capacitació tècnica) per poder tenir en compte 

alhora de fer el treball pel poble; les ordenances, temes d'animals, de medi ambient, de com 

donar la informació, com tractar a les persones, etc. Aquesta formació va a càrrec dels 

diferents professionals de l’administració local de les àrees implicades. 

 

Per altra banda, es facilita als agents material divers com a suport al seu discurs i a la 

informació general ; tríptics sobre Manlleu i els animals, bosses per la recollida d’excrements 

de gossos, informació espai lliure per a gossos, guia d’acollida de Manlleu, tríptic de gavians, 

tríptic places aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, tríptic consells de seguretat 

per a la gent gran o qualsevol altra que es pugui considerar necessària. 
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També es disposa d’un protocol concret per recollir i traspassar les diferents incidències que 

detecten en l’espai públic, així com un programa que concreta i situa les principals 

problemàtiques al municipi, el qual conforma la base per determinar les actuacions que 

posteriorment cal endegar des de les diferents Àrees de l’Ajuntament. 

 

g) Resultats esperats 

Els resultats sobre la ciutadania haurien de ser la millora de la convivència , sobretot pel que fa 

als usos de l’espai públic i la reducció de les incidències de civisme que es recullen per part, 

sobretot, de la policia local, brigada i programa d’educadors de carrer i salut pública. 

 

També s’espera que les entitats del barri que treballen per la millora general del benestar de la 

zona (associació de veïns, Jameiat Essalam, Associació dels emigrants de Manlleu, Mares Món, 

Caritas) trobin un suport real en la seva tasca de participació ciutadana, oferint-los una bona 

complementarietat d’accions i treball conjunt al llarg de tot el programa. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és la detecció de zones on es produeixen incidències, les 

quals no arriben a l’ajuntament per altres canals. La proximitat dels agents permet poder 

interactuar molt més amb el teixit social i detectar, per tant, poder actuar preventivament en 

determinades zones, locals, etc.. que ho requereixin. 

 

En relació a la ocupabilitat, s’espera que amb l’aprenentatge i capacitació que suposa per a les 

persones contractades la realització d’aquesta tasca, una millora en la seva experiència laboral 

que els permeti situar-se més a prop del mercat laboral 

 

h) Cronograma d’execució 

MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET 

       

 

 

i) Sistema d’avaluació 

Per avaluar la tasca s’utilitzen diferents elements: 

- El programa situa’m, on queden ubicades sobre el mapa les incidències de civisme i es 

pot fer una comparativa abans i després del programa. 

- A través de les reunions de coordinació, on es recullen indicadors més qualitatius 

- Els resultats de l’enquesta que es poden comparar amb l’enquesta passada el 2011 

- L’avaluació conjunta des de la Comissió transversals del pla de Civisme que anualment 

realitza la memòria , avaluació i priorització d’accions de manera conjunta com a 

consistori 
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j) Pressupost global del projecte: 

Denominació del projecte Cost total del 
projecte 

Subvenció sol·licitada Aportació de fons 
propis 

AGENTS CÍVICS L’ERM 
29.310,10 € 28.592,16 € 717,94 € 

 
 

k) Pressupost desglossat de la subvenció sol·licitada per ocupacions dins de cada projecte:  

 

Denominació del projecte: AGENTS CÍVICS L’ERM 

Ocupa- 
ció 

Grup 
cotit- 
zació 

C 
C 
A 
E 

% 
Jorna 

da 
laboral 

Salari  
brut 

mensual 

Prorrata 
pagues 
 extres 

mensual 

Import 
SS 

mensual 

Cost salarial 
 mensual per 
treballador1 

Durada 
(mesos) 

Costos 
salarials per 
treballador i 

durada 
contracte 

Nombre 
de 

persones 
a 

contractar 

Costos 
salarials 

totals per 
ocupació 

Tipus 
ocupació ( 

D1/D2) 

CNAE 5 84 100% 1637,2 157,66 587,92 2382,68 6 14.296,08 2 28.592,16 D2 

Total costos salarials del projecte 28.592,16€ 
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E. Programes de desenvolupament local 
E1. Contractació del director o directora, o tècnic o tècnica 
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E1. TÈCNIC DINAMITZADOR D'EQUIPAMENTS CULTURALS, SOCIALS I ECONÒMICS DEL BARRI 
DE L’EM  

 
a) Identificació del pla de treball: nom i cognoms de la persona que l’executarà 
  
Es donarà continuïtat a la tècnica dinamitzadora Olga Moreno Guerrero amb DNI 77737263T 

que està ocupant actualment aquest lloc de treball, per tal de desenvolupar les activitats 

previstes en l’anterior pla de treball. 

 

b) Objectiu general i objectius específics  
 
L’objectiu general d’aquest projecte és donar continuïtat a les activitats de desenvolupament 

social i econòmic engegades des del barri de l’Erm per tal de promoure la participació de la 

ciutadania, les entitats i associacions de la ciutat   i del teixit empresarial del barri que 

permetin millorar la convivència i la qualitat de vida. 

 

La relació establerta per la tècnica dinamitzadora, entre els equipaments públics amb els que 

compta el barri, gràcies al projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm, ha permès 

dissenyar i implementar un catàleg d’activitats en comú que donen a  conèixer la funció de 

servei públic que, aquests equipaments, ofereixen i que cada cop més la ciutadania reconeix i 

comparteix. 

 

El Mercat Municipal, per la seva situació, està actuant com a motor de desenvolupament 
econòmic, social, urbà i sostenible del barri, contribuint  a la transmissió d’una sèrie de valors 
que ultrapassen la seva activitat purament econòmica: la sostenibilitat, el consum responsable, 
la integració o la salut. 
 
Els eixos vertebradors, del Mercat, estan ben definits: ser difusors de bones pràctiques 

culinàries i dietètiques, mitjançant la sensibilització i formació, la posada en valor de la cultura 

gastronòmica i els productes locals i de proximitat, per potenciar la interacció i integració de la 

ciutadania amb el comerç tot tenint en compte la realitat multicultural de Manlleu. 

 

Més enllà de la pròpia activitat econòmica i per la seva proximitat amb els ciutadans, és molt 

important posar en valor la funció de cohesió social, urbana i territorial del Mercat, actuant 

com a instrument de socialització i motor de relacions socials i de dinamisme pel barri a part 

de  fomentar les bones pràctiques i reconeixement del comerciant. 

 

Amb programes i iniciatives on participen escoles, gent gran, persones amb discapacitat, 

entitats i associacions del barri volem aconseguir una major integració entre les activitats 

purament comercials del Mercat Municipal i  les activitats socials que tenen lloc en d’altres 

equipaments com el Casal Cívic i l’escola Pública Puig Agut. 

 

El Casal Cívic Frederica Montseny, equipament de ciutat, que actua  com a referent 

multicultural, centre d’intercanvi i relació social, és un espai polivalent des d’on treballar la 

convivència i la mixtura social. Amb la posada en marxa de l’espai d’estalvi Tu no ho llencis! 

s’ha creat un espai d’intercanvi intergeneracional que permet la participació activa dels més 
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grans com a docents i alhora els permet posar en valor els seus coneixements personals. Amb 

les col·laboracions amb programes propis del Casal com el “Jugar i llegir” s’educa als infants en 

els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació; desenvolupar la seva 

imaginació i la seva creativitat, i fomentar l’amistat i la convivència. 

 

Amb les actuacions engegades s’ha aconseguit un transvasament d’usuaris entre el Casal Cívic i 

el Mercat Municipal. Aquests 2 equipaments, separats pel Parc de l’Erm, vivien l’un a l’esquena 

de l’altra sense trobar punts de connexió. 

 

A l’Escola Pública del Puig Agut i el Teatre de l’escola, on es dona resposta a les necessitats 

educatives de la ciutadania, s’han posat en marxa projectes com el Clavé XXI impulsat per la 

Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i l’Ajuntament de Manlleu, una iniciativa 

social que a partir del cant coral busca fomentar la inclusió social d'infants i joves. 

 

D’altra banda l’Aula del Mercat Municipal s’ha convertit en l’espai de referència, en temes de 
gastronomia i cultura alimentària, pels nens de l’escola el Puig Agut. Durant tot el curs escolar 
s’han dut a terme diverses activitats conjuntament amb l’equip docent. 
 
L’ús de les noves tecnologies i la comunicació on line, enteses com un canal de comunicació, 
ha ajudar a generar un major atractiu i notorietat dels equipaments que contínuament 
promouen  informació i  proposta de noves activitats. 
 
Els objectius específics són els següents:  
 

 Treballar amb el teixit empresarial del barri i el mercat municipal, propostes de 

desenvolupament econòmic i social, per generar oportunitats en els equipaments 

públics.  

 Posar en valor la funció de cohesió social, urbana i territorial del Mercat fomentant les 

bones pràctiques i reconeixement del comerciant. 

 Potenciar la interacció i integració de la ciutadania amb el comerç ,tot tenint en 

compte la realitat multicultural de Manlleu, amb el disseny i execució del programa 

d’activitats que es du a terme des del Mercat Municipal 

 Dinamitzar els equipaments del barri creant oportunitats de coneixença i de relació per 

la millora de la convivència, així com afavorint la dinamització integral, social i 

econòmica del barri de l'Erm.  

 Afavorir les relacions veïnals i de ciutadania obrint els equipaments a la població 

mitjançant propostes d'activitats que els permetin conèixer aquests espais i les 

activitats que s’hi duen a terme. 

 Continuar participant en les iniciatives del teixit associatiu de barri que afavoreixin la 

cohesió social i el desenvolupament social i econòmic.  

 Donar continuïtat al programa de tallers Tu no ho llencis!  impulsat conjuntament  pel 

Casal Cívic i el Mercat Municipal, que permet l’intercanvi de coneixement entre els 

equipaments i els seus usuaris. 
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 Afavorir iniciatives de tipus social conjuntament amb l’AODL de nous projectes de 

desenvolupament local en algun espai dels equipaments públics. 

 Adequar les propostes econòmiques, socials, culturals, educatives,...en els objectius i 

les funcions dels diferents equipaments.  

 
c) Línies bàsiques d’actuació 
 

Línia d’actuació 1:  
Dinamització dels equipaments públics com a recursos endògens que permeten la 
dinamització integral, social i econòmica del barri 

Línia d’actuació 2:   
Treballar per l’impuls de  l’economia social i solidària com a nou model socioeconòmic  

Línia d’actuació 3:  
Dinamització socioeconòmica del mercat municipal i dels establiments de comerç al menor i 
de serveis del barri . Fer partícips als empresaris del barri en els equipaments, crear xarxa de 
relacions empresarials, afavorir la mixtura comercial i les relacions entre empresaris de 
diferents orígens culturals .  

Línia d'actuació 4:  
Col·laborar amb el teixit associatiu i els veïns en activitats de millora de la convivència i la 
cohesió en els diferents equipaments.  
 

 
 
d) Identificació dels projectes concrets que intervindrà, i per a cadascun dels projectes:  
 
A continuació desglossem les línies d'actuació en projectes i activitats: 
 

Línia d'actuació 1 Dinamització dels equipaments públics com a recursos 
endògens del barri. 

Descripció de les activitats  Coneixement del funcionament i de les activitats programades 
en els diferents equipaments comercials, culturals i socials.  
Programació d’activitats de dinamització integral, social i 
econòmica: propostes culturals, econòmiques, educatives, 
socials,....  
Definició calendari activitats  
Planificació de comunicació i difusió de les activitats  
Elaboració del pressupost de les activitats previstes  
Execució de les activitats  
Promoure activitats que fomentin la cohesió social i la 
convivència.  
Calendari d’execució  
Seguiment i avaluació de les activitats 

Resultats esperats  Dinamitzar els equipaments públics com a recursos econòmics, 
socials, cívics i culturals que ens ajudi a trencar barreres i a 
acostar la població de Manlleu al barri i al veïnat als 
equipaments  

Destinataris  Població de Manlleu en general  
Associacions, entitats i  veïnat del barri en particular  

Indicadors d’avaluació  Nombre d’activitats.  
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Nombre de participants en les activitats  
Nombre de col·laboradors per organitzar les activitats  
Impacte de les activitats organitzades als mitjans 

Dedicació  30,00%  

 

Línia d'actuació 2 Treballar per l’impuls de  l’economia social i solidària com a 
nou model socioeconòmic 

Descripció de les activitats  Des del servei de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Manlleu s’aposta pel foment i la participació en projectes 
d’economia social i solidària. 
Amb el suport de la cooperativa LabCoop i amb el  treball 
conjunt amb l’AODL de nous projectes de desenvolupament 
local es donarà continuïtat al treball iniciat per aquesta 
dinamitzadora. 
Coneixement de les empreses i de les iniciatives d'economia 
social i solidària del Barri de l’Erm  
Analitzar espais dels diferents equipaments que puguin 
generar i /o encabir una iniciativa  
Dissenyar una proposta d'iniciativa d'economia social i 
solidària en un espai d'un dels equipaments del barri amb 
col·laboració amb l’AODL de nous projectes de 
desenvolupament local. 
Fer pla de treball i estudi de viabilitat de la proposta  
Posada en marxa de la iniciativa d'economia social i solidària  

Resultats esperats  Crear una nova iniciativa d'economia social i solidària o 
ampliar una iniciativa existent en un equipament del barri.  

Destinataris  Població de Manlleu en general i al veïnat del barri en 
particular  

Indicadors d’avaluació  Nombre de participants en la iniciativa  
 

Dedicació  10,00%   

 
 

Línia d'actuació 3  Dinamització socioeconòmica del mercat municipal i dels 
establiments de comerç al menor i de serveis del barri  
Fer partícips als empresaris del barri en els equipaments, crear 
xarxa de relacions empresarials, afavorir la mixtura comercial i 
les relacions entre empresaris de diferents orígens culturals  

Descripció de les activitats  Actualitzar la diagnosi d'establiments comercials i de serveis del 
barri  
Recerca d’informació relacionada amb el comerç i mercats  
Coneixement d’experiències d’altres pobles i barris  
Fer propostes d'activitats en el mercat municipal o en altres 
equipaments del barri que afavoreixin la mixtura comercial i la 
relació entre empresaris  
Elaborar un pressupost de les activitats  
Executar les activitats  
Planificació de comunicació i difusió de les activitats  
Seguiment i avaluació de les activitats dutes a terme 

Resultats esperats  Millora de la competitivitat del comerç i el mercat municipal. 
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Millora de la cohesió social a través d’activitats conjuntes.  

Destinataris  Empreses del mercat municipal i de comerç al menor i 
establiments de serveis del barri  
Ciutadania de Manlleu i veïnat del barri  

Indicadors d’avaluació  Nombre d’experiències conegudes.  
Nombre d'activitats organitzades  
Nombre d'establiments que participen  
Nombre de persones que participen en les activitats  
Impacte de les activitats organitzades entre els assistents 
Impacte de les activitats organitzades als mitjans  

Dedicació  40,00%  

 
 
 

Línia d'actuació 4 Col·laborar amb el teixit associatiu en activitats de millora 
de la convivència i la cohesió en els diferents equipaments  

Descripció de les activitats  Relació amb entitats i col·lectius del barri i de Manlleu.  
Buscar espais en els equipaments del barri per fer activitats 
conjuntes amb les diferents associacions.  
Disseny d’activitats culturals conjuntes.  
Pressupost de les accions previstes.  
Executar conjuntament les activitats proposades  
Seguiment i avaluació 

Resultats esperats  Aconseguir una major cohesió social i la integració dels 
diferents col·lectius del barri.  

Destinataris  Entitats, associacions, ciutadania  

Indicadors d’avaluació  Nombre d’activitats  
Nombre de participants  
Nombre d’entitats i associacions contactades  
Impacte de les activitats organitzades als mitjans 

Dedicació  20,00%  

 
 Cost de les actuacions 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sou brut anual  26.986,42€ 

 
Seguretat Social a càrrec de l'empresa  
 

8.514,21€ 

TOTAL  35.500,63€ 
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e) Cronograma d’execució del pla per projecte 
 

 
2017 

 1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r  
trimestre 

4rt 
trimestre 

Dinamització dels equipaments públics com 
a recursos endògens del barri. 

    

Treballar per l’impuls de  l’economia social i 
solidària com a nou model socioeconòmic 

    

Dinamització socioeconòmica del mercat 
municipal i dels establiments de comerç al 
menor i de serveis del barri  
Fer partícips als empresaris del barri en els 
equipaments, crear xarxa de relacions 
empresarials, afavorir la mixtura comercial i 
les relacions entre empresaris de diferents 
orígens culturals 

    

Col·laborar amb el teixit associatiu en 
activitats de millora de la convivència i la 
cohesió en els diferents equipaments  

    

 
f) Instruments i infraestructura de què es disposarà 

 El tècnic dinamitzador d'equipaments culturals, socials i econòmics del barri de l'Erm 

s'ubicarà als espais de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció econòmica de 

l'Ajuntament de Manlleu 

 L'àrea disposa de l’espai de formació i d’ocupació El Canal, que agrupa diferents 

serveis:  

 

 Punt TIC.- El Punt TIC és un espai d'accés públic obert a tothom, dotat amb 8 

ordinadors amb accés a internet i ajuda personalitzada d'un dinamitzador per 

facilitar l'accés a les noves tecnologies a la ciutadania.  

 Feinateca - La feinateca és un espai, d'auto consulta i informació, dedicat a la 

recerca de feina de forma autònoma o bé assistit per un tècnic d'inserció..  

 Teletreball Aquest espai obert i amb connexió wi-fi a Internet, mitjançant la xarxa 

municipal manlleuconnecta, permetrà als usuaris connectar-se a Internet amb el 

seu propi equip. 

 Punt UOC - elCanal és també un punt de suport de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC).  

 Elcanal disposa d’aules per a jornades i tallers formatius en diversos àmbits.  

 

 Aula Mercat, ubicada al 1r pis del mercat municipal. La tècnica d’equipaments és 

l’encarregada de dinamitzar aquest espai amb les activitats de cuina que es fan al llarg 

de l’any. 

 Espai d’entitats, ubicat al primer pis del Mercat Municipal. Espai de reunions amb les 

diferents entitats de Manlleu. 

http://www.elcanal.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=2
http://www.elcanal.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=41
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Dinamitzadora 
d’equipaments 

EMPRESARIS DEL SECTOR 

COMERCIAL: 
titulars de les parades 
Junta i Associació de comerciants 
del mercat 

Comerciants del barri de l’Erm 
Manlleu Associació de Botiguers 
(MAB) 

 

ADMINISTRACIONS  
Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 

Agència de Residus de Catalunya 

Consell Comarcal d’Osona 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 

 
Àrea de serveis a les Persones i 
Promoció Econòmica: 

Tècnica de comerç 
Tècnics de formació 

Tècnica de fires 

Tècnica d'Educació 
Tècnic d’esports 

AODL nous projectes 
Personal de Cultura 

Àrea Serveis Socials 

Tècnica de comunicació 
Tècnica de medi ambient 

Tècnica de Noves Tecnologies 
CIUTADANIA: 

barri de l’Erm 
resta de Manlleu 

àrea d’influència 

 

ASSOCIACIONS I ENTITATS 

Associacions i entitats del barri de 
l’Erm 

Associacions i entitats de Manlleu 

 

ALTRES AGENTS: 
Centres Educatius, 

Museu del Ter,  
Casal Cívic Frederica 

Montseny 
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E1.TÈCNIC/A TREBALLADOR/A SOCIAL  

a) Identificació del pla de treball: nom i cognoms de la persona que l’executarà.  

Es donarà continuïtat a la tècnica treballadora social Carla Villegas Madaula amb DNI 

47845106T que està ocupant actualment aquest lloc de treball, per tal de desenvolupar les 

activitats previstes en l’anterior pla de treball. 

 

b) Objectiu general i objectius específics.  

Aquest projecte es fonamenta en la necessitat de donar resposta a les necessitats de les 

persones residents al barri des de la proximitat, sobretot aquelles que no arriben als serveis 

socials i que els cal un acompanyament  més intensiu per promoure el desenvolupament de les 

seves habilitats i recursos personals perquè puguin accedir als serveis i recursos de la ciutat 

que els poden ajudar en un procés de millora i de cobertura de diferents necessitats 

(educatives, formatives, d’ajuts socials, ocupacionals, psicològiques, etc..). 

Objectiu general: 

Garantir una adequada intervenció social a la zona de l’àmbit del barri de l’Erm de treball als 

barris que doni resposta a les necessitats socials del col·lectiu en situació d’exclusió  a partir 

d’un treball individual i grupal amb persones i famílies caracteritzades per la singularitat de la 

seva situació. Garantir que cap família es quedi sense la cobertura de les necessitats bàsiques 

per desconeixement dels recursos existents o per manca de valoració tècnica. 

Context del barri de l’Erm: 

En general la població la població del barri de l’Erm es caracteritza per una forta presència 

d’immigrants, particularment procedents del Marroc, que representen un  59,8 % de la 

població del barri (estudi llei de barris, 2009). El nivell formatiu és baix, un 14,7 % de la 

població (majoritàriament estrangera) no sap ni llegir ni escriure  i els que tenen estudis 

primaris arriben al 44,5%. La taxa d’activitat és d’un 71,23% i la d’atur un 26,8 %, per sobre de 

la mitjana dels altres barris de Manlleu i per sobre la mitjana de Catalunya. Una important 

població estrangera està exclosa del mercat de treball formal: inactivitat laboral, atur de llarga 

durada, total desvinculació laboral, etc... amb un índex clarament superior a la població 

autòctona. 

Com a indicador de pobresa, extraiem de les dades de la memòria de serveis socials del 2014 

un total de 235 expedients de Renda Mínima,  151 son residents al barri de l’Erm (un 64%). A 

banda, de les 381 famílies beneficiàries del banc d’aliments El Sarró, 165 pertanyen també a 

aquesta zona (un 43,3%). El nivell d’instrucció i educació està directament relacionat amb la 

manca d’igualtat d’oportunitats , així com amb les dificultats d’integració, participació social i 

exercici dels drets polítics i de ciutadania. 

Cal destacar , com indicador de necessitat d’intervenció social al barri, les incidències per 

temes de civisme recollides per la policia local. De les 1.118 incidències traspassades per la 

policia local (2014) als serveis socials, 226 pertanyen al barri de l’Erm (un 20%), seguides de 
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150 del barri de Baix Vila (amb un 13%) i barri de la Cavalleria amb 104 incidències ( 9%). 

Aquest indicador evidencia la necessitat de treballar temes de cohesió social  a nivell 

comunitari en el barri de l’Erm per sobre dels altres. 

A nivell de demanda d’atenció social, el barri de l’Erm, degut a les característiques socials, 

econòmiques i familiars, es el que té més volum de peticions. De les 5.429 entrevistes 

realitzades l’any 2014 pels serveis socials, un 26,3 % corresponen a aquesta zona (1.429).  

Els joves configuren un col·lectiu específic amb unes necessitats concretes: joves que han 

arribat fa pocs anys i no han iniciat un itinerari formatiu, joves estigmatitzats per la seva 

condició d’estrangers, joves amb fracàs escolar, joves desmotivats davant l’escenari d’una 

societat postmoderna i del ris, amb manca de projecte de futur, etc.. aquest és un dels àmbits 

on caldria dedicar esforços per fer una veritable funció preventiva. 

Els objectius específics són els següents: 

- Detectar situacions de necessitat  personal, familiar i comunitària del barri a través 

d’un treball en xarxa amb els serveis, entitats i persones que treballen al territori. 

- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als seus drets i 

recursos existents. 

- Intervenir en aquelles situacions  de risc social, sobretot on hi hagi menors. 

- Impulsar actuacions comunitàries. Solucions globals a problemes individuals. 

- Donar a conèixer els ajuts d’urgència social. Treballar per donar resposta a la pobresa. 

- Gestionar prestacions socials que ajudin a pal·liar les necessitats detectades. 

- Donar resposta a les necessitats dels joves, amb accions que ajudin a empoderar-los i 

determinar el seu itinerari formatiu i/o laboral (Yout and the move) 

- Treballar per la cohesió social i millora de la convivència i el  civisme  

- Lluitar contra la estigmatització  del col·lectiu immigrant resident a la zona del barri de 

l’Erm  a través de diferents accions.  

c) Línies bàsiques d’actuació.  

Les principals línies d’actuació seran: 

Línia d’actuació 1: Treball conjunt amb l’escola del barri: treballar per la prevenció de 

l’absentisme escolar. També un treball amb les AMPAS d’apoderament de les famílies. 

Realitzar grups d’habilitats parentals per a pares i mares des del mateix centre, com una 

intervenció preventiva i també com a enfortiment del vincle entre famílies i escola. 

Línia d’actuació 2: Crear un punt d’informació social  al Casal Cívic per tal de facilitar l’accés als 

serveis socials bàsics. 

Línia d’actuació 3: Projecte Youth on the move, projecte dirigit a joves  per potenciar el seu 

itinerari vital i formatiu a través de la seva participació amb intercanvis juvenils  i voluntariat a 

nivell europeu. Aquest projecte està programat a nivell de ciutat, però per tal de treballar per 

la igualtat d’oportunitats (accés per als joves del barri), es necessita poder oferir un 

acompanyament  a joves  que pertanyen a famílies amb pocs recursos personals i que, a més, 
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molts d’ells no coneixen ni l’idioma ni els recursos on poden accedir els seus fills. 

Línia d’actuació 4: Actuacions conjuntes amb l’Àrea de Promoció Econòmica per potenciar la 

motivació socio laboral d’un sector de població exclòs del mercat de treball 

 

d) Identificació dels projectes concrets en què intervindrà, i per a cadascun dels projectes:  

A continuació desglossem les línies d'actuació en projectes i activitats 

Línia d’actuació 1: 

 

Treball conjunt l’escola del barri 

Descripció de les 

activitats 

Seguiment de les famílies i alumnes per tal de promoure l’accés als 

recursos que permetin cobrir les seves necessitats bàsiques, per exemple 

propiciar l’accés a beques menjador.  

Creació d’un grup d’habilitats parentals dirigit a mares i pares. 

Atendre les situacions d’absentisme escolar 

Resultats esperats Incrementar el vincle famílies-escola. 

Garantir que els menors d’edat en situació de risc o vulnerabilitat tinguin 

les necessitats bàsiques cobertes. 

Poder donar resposta a les situacions de necessitat que es puguin 

detectar des del centre educatiu, sovint demandes que amb una 

derivació a serveis socials no és suficient, sinó que les famílies necessiten 

un acompanyament més intensiu per treballar llurs necessitats. 

Destinataris Nens, nenes i famílies que assisteixen al centre educatiu de la zona i 

resideixen al barri de l’Erm 

Indicadors 

d’avaluació 

% de menors detectats des del centre escolar i sobre els quals es fa 

alguna intervenció. 

Nombre de demandes realitzades per el centre escolar que arriben al 

treballador social 

Nombre de grups de pares i mares realitzats i % d’assistència 

Nombre de beques menjador concedides, vers el curs escolar anterior 

Dedicació 15% 

 

Línia d’actuació 2: 

 

Crear un punt d’informació social  al Casal Cívic 

Descripció de les 

activitats 

- Posada en marxa d’un punt d’informació i atenció social al Casal 

Cívic. Apropar els serveis socials al barri 

- Reunions amb les principals entitats del barri per fer un 

diagnòstic de les principals mancances socials del barri i elaborar 

propostes d’actuació comunitària. 

- Mantenir una coordinació amb els educadors de carrer, que a 
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través dels joves, poden derivar persones al punt d’informació. 

- Treball conjunt amb els serveis socials d’atenció primària: treball 

individualitzat i treball familiar. 

- Treball  grupal amb dones soles amb fills a càrrec, conjuntament 

amb el SIAD, per treballar temes de sobrecàrrega i reforçar les 

habilitats parentals. També impulsar atenció grupal per a dones 

víctimes de violència de gènere. 

- Treball en grup de persones ex recluses : grup d’ajuda mútua. Es 

portarà a terme segons la detecció efectuada. 

- Donar suport, orientació i assessorament en relació a la pobresa 

energètica, a través de entrevistes individuals, sessions grupals 

de formació... Vetllar per la cobertura de necessitats bàsiques i 

per evitar situacions de risc com talls de subministraments 

bàsics. 

- Posada en marxa de grups de motivació socio laboral a partir 

d’un treball de detecció conjunta amb els tècnics dels dispositius 

d’inserció que requereixen una major intensitat de seguiment i 

aprenentatge. Aquestes competències son sovint necessàries per 

poder accedir a serveis més especialitzats. Caldrà comptar amb 

el suport de tècnic d’inserció/psicòleg. 

- Iniciar un treball individual o si s’escau grupal amb joves del barri 

per afavorir el seu procés de creixement personal i vital, creant 

itineraris formatius (aprenentatge anglès, com fer currículums, 

experiències en intercanvis i altres) 

Resultats esperats - Apropar l’accés als serveis socials a la població mitjançant un 

dispositiu al mateix barri. 

- Promoure noves actuacions socials al barri a través d’un treball 

de dinamització amb les entitats. Conèixer el grau de satisfacció 

dels projectes que ja es duen a terme, per part del teixit 

associatiu. 

- Donar una atenció integral a les persones i famílies a través de la 

coordinació dels diferents agents (psicòleg, dispositiu d’inserció i 

educador de carrer, auxiliar d’atenció a la gent gran i a la infància 

i adolescència en risc). 

- Incrementar accions específiques per a les dones (treball grupal, 

ajuda mútua, atenció a situacions de violència de gènere) 

- Que les persones del barri procedents de presó se’ls pugui fer 

una primera acollida des del territori a la seva arribada i se’ls 

pugui vincular a programes d’atenció social segons les seves 

necessitats 
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Destinataris - Totes les persones i famílies residents a l’àmbit del barri de l’Erm 

que presentin o necessitin una atenció social, encara que sigui a 

nivell d’informació i orientació bàsica. 

- Presos i ex-presos 

- Dones víctima de violència de gènere 

- Col·lectius exclosos per motius de salut (malalties mentals, 

disminucions i/o malalties cròniques) 

- Nuclis familiars que presentin exclusió social 

- Teixit associatiu del barri 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de persones ateses al punt d’informació del casal cívic i nombre 

de visites de seguiment 

Nombre de contactes realitzats (% respecte del total del teixit 

associatiu), nombre de noves propostes (projectes/activitats) pel barri 

Nombre de persones vulnerables en les diferents companyies de 

subministraments. 

Nombre de casos atesos on han participat almenys 2 professionals 

diferents (del conjunt de treball als barris) 

Nombre de grups portats a terme i tipologia de beneficiaris. Nombre de 

sessions i percentatge d’assistència. 

Grau d’interès per part del departament de justícia per crear aquest 

circuit. Nombre de persones derivades dels centres penitenciaris. 

Contactes efectuats , tipologia de professionals amb els centres 

penitenciaris i cossos de seguretat i jutjats. 

 

Dedicació 45% 

 

 

Línia d’actuació 3: 

 

Projecte Youth on the move 

Descripció de les 

activitats 

- Detecció i selecció de joves amb capacitats i un mínim de 

motivació per emprendre accions de millora personal 

- Col·laboració amb Projecte Aurora (entitat del tercer sector que 

treballa amb projectes europeus) per facilitar l’accés als joves 

dels ajuts europeus 

- Posada en marxa del Punt “llenguatge-cafè” des d’on oferir 

l’aprenentatge de l’anglès (conjuntament amb voluntariat) 

- Oferir acompanyament als joves per poder participar en aquest 
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projecte; intervenció individual, grupal i familiar si cal.  

- Supervisar i dirigir les actuacions de l’entitat Projecte Aurora 

- Promoure com a referents positius entre els joves, els propis 

joves que hagin assolit amb èxit aquest programa i puguin 

explicar la seva experiència a l’estranger (com canvia la seva 

visió, la seva motivació, decisions i emocions, etc..) a d’altres 

joves del barri. 

- Organització conjunta amb els joves, d’unes jornades lúdico-

festives al voltant del projecte i per donar-lo a conèixer (també 

lluita contra l’estigma que afecta aquest col·lectiu). Per altra 

banda, organitzar un event on els joves puguin presentar la seva 

experiència en intercanvis internacionals. 

- Avaluació del projecte, conjuntament amb el referent de l’entitat 

Projecte Aurora. 

Resultats esperats - Lluitar contra la estigmatització dels joves estrangers 

- Donar a conèixer el projecte al barri 

- Incentivar  la continuïtat dels estudis post obligatoris entre els 

joves del barri 

- Oferir alternatives als joves que no estudien ni treballen i no 

tenen un itinerari vital clar. 

Destinataris Joves del barri pertanyents a famílies vulnerables i/o en risc  

d’exclusió. 

Indicadors 

d’avaluació 

- Nombre de joves que han fet estàncies a l’estranger 

- % de joves del barri que participen al projecte 

- Nombre de publicacions i articles als mitjans locals  

- Grau de satisfacció dels joves participants 

- Nombre d’activitats realitzades dins el marc del projecte 

- Nombre de joves que han abandonat el projecte 

 

Dedicació 30% 

 

 

Línia d’actuació 4: 

 

Actuacions conjuntes amb l’Àrea de Promoció Econòmica 

Descripció de les 

activitats 

- Desenvolupar conjuntament amb la psicòloga i dispositius 

d’inserció, accions grupals per la motivació laboral per treballar 
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les habilitats i competències socials i laborals mínimes. 

- Treball conjunt amb tècnics d’inserció de la OPE a través de 

coordinacions, seguiment de casos, establir plans de treball 

conjunts... 

- Derivació de usuaris a la OPE i altres dispositius d’inserció.  

 

Resultats esperats - Millorar les competències socials i laborals bàsiques d’un 

col·lectiu en exclusió detectat a nivell social i a nivell ocupacional 

Destinataris - Persones amb baix nivell formatiu i  atur de llarga durada 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de grups realitzats i nivell, nombre de participants, nombre 

d’insercions al llarg de l’acció, percentatge d’assistència. 

Nombre de casos atesos conjuntament per serveis socials i dispositius 

d’inserció.  

 

Dedicació 10% 

 

 

Cost de les actuacions 

 

Sou brut anual  27.715,81€ 

  

9.076,93€ 
Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa  

  

TOTAL  36.792,74€ 

 

e) Cronograma d’execució del pla per projectes.  

 

 
2017 

 1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r  

trimestre 

4rt 

trimestre 

Treball conjunt amb l’escola del barri     

Crear un punt d’informació social  al Casal Cívic     

Projecte Youth on the move     

Actuacions conjuntes amb l’Àrea de Promoció 

Econòmica 
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f) Instruments i infraestructures de què es disposarà.  

 

L’Àrea de Benestar Social treballa  amb les famílies en situació de necessitat del barri de l’Erm 

(entre d’altres). Compta amb un equip de 8 tècnics de serveis socials, dos d’ells actuen 

específicament al barri de l’Erm (educador social i treballadora social especialitzada en gent 

gran i persones amb dependències) que poden donar suport al projecte , sobretot en la 

detecció i valoració de situacions de necessitat de famílies i persones. El projecte dependria 

directament d’aquesta Àrea, on es disposa d’un lloc de treball equipat amb material 

informàtic, taula, arxivador i material fungible necessari per dur a terme l’actuació. També es 

disposa d’una sala de reunions on poder realitzar sessions grupals, tant amb famílies com amb 

els joves. 

Per altra banda, a nivell de teixit associatiu, des de participació ciutadana poden orientar el 

treball amb les entitats del barri, facilitant els contactes i donant a conèixer les actuacions que 

s’han dut a terme i programes o accions socials que estiguin funcionant, com a punt de partida 

de la dinamització d’entitats. 

El treball en xarxa amb els altres agents del barri que actuen (tant des de treball als barris, com 

des dels serveis i recursos que ja existeixen) son uns instruments fonamentals per poder donar 

una resposta integral a les persona i famílies i racionalitzar els actuacions en la recerca d’una 

major eficàcia i eficiència. 
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E1. EDUCADOR/A EN MEDI OBERT  

 

a) Identificació del pla de treball: nom i cognoms de la persona que l’executarà  

El tècnic/a que proposem per ocupar aquest lloc de treball de tècnic/a EDUCADOR/A està en 

procés de selecció. 

 

b) Objectiu general i objectius específics 

L’objectiu general del projecte és afavorir la igualtat d’oportunitats entre els joves de l’Erm i 

acompanyar-los en el desenvolupament del seu itinerari personal. Aquest projecte treballarà 

coordinadament amb la Tècnica Treballadora social i les Tècniques del Dispositiu d’inserció 

d’aquest mateix projecte en tots aquells aspectes que puguin afectar als joves. 

 

Objectius específics següents: 

 

 Esdevenir un referent directe de la pròpia administració entre els joves. 

 Afavorir canals de comunicació entre joves i administració. 

 Ser un recurs transversal i treballar en els diferents projectes municipals. 

 Prevenir, detectar i derivar situacions de risc social.  

 Afavorir la cohesió social, la convivència i les actituds cíviques entre joves i la resta de 
la població. 

 Fomentar la participació ciutadana i comunitària dels joves de Manlleu. 

 Positivitat de la imatge dels joves entre la població i els serveis. 

 Prevenir i reduir riscos vinculats al consum de tòxics entre joves. 

 

El col·lectiu el qual van adreçades les intervencions joves residents al barri de l’Erm  tot i que 

en algunes accions també hi participaran persones de la resta de la població per contribuir en 

la millora de la integració de les persones amb les quals es treballarà. 

El projecte d’educadora en medi obert pretén facilitar l'accés als joves en el seu medi, 

promovent la generació de dinàmiques relacionals que afavoreixin la co responsabilització 

del/la jove, la promoció dels seus recursos personals i el seu creixement com a persona, 

especialment d'aquells nois i noies que es troben en situacions de risc social.  

 

Mitjançant el treball en medi obert, l'educador i l'educadora de carrer exerceixen de pont 

entre els joves i l'administració i/o el teixit social de la població. Aquest apropament permet 

incrementar el coneixement dels diferents serveis que estan a l'abast del jove per tal de 



                                                                                                           
  

170 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

facilitar-ne el seu ús i així augmentar les oportunitats d'integració social (inserció sociolaboral i 

formativa, participació social, sentiment de pertinença, reconeixement...). 

Aquest treball es desenvolupa mitjançant l'acompanyament del jove en el seu procés 

d'apoderament. En aquest acompanyament, els educadors exerceixen de referents positius i 

esdevenen tutors de resiliència. 

 

Per acompanyar els joves en el seu procés d'adquisició d'autonomia plantegem tres tipologies 

d'intervenció: l'atenció individual a joves en situació de risc, ja siguin detectats des del medi 

obert com derivats des de Serveis socials o a petició del propi jove; l'organització d'activitats 

socioeducatives grupals, que permeten accedir als joves a partir d'un centre d'interès i generar 

dinàmiques positives entre iguals; i la intervenció comunitària per afavorir la participació  i 

integració dels joves en el teixit associatiu i en espais de participació local. 

L’Ajuntament disposa, a més del Pla de millora del Barri de l’Erm,  d’un Pla de civisme, per la 

qual cosa l’actuació de l’educador de carrer estarà emmarcada per aquest Pla i també pel Pla 

de Gestió a la Diversitat, donat que el barri de l’Erm s’hi concentra el 80 % de la població 

immigrada del municipi i també és un dels territoris on es detecten diferents problemes de 

convivència, alguns d’ells relacionats amb els joves. 

Cal tenir en compte que la densitat de població al barri provoca que hi hagi més presència de 

persones al carrer, ja que sovint els habitatges tenen poc espai per els membres que hi viuen. 

Alhora cal tenir present que les famílies d’origen immigrant tenen un índex de membres de 

famílies més elevada.  

L'atur a Manlleu és del 20,66% (II T- 2014), superior a la taxa d'atur d'Osona i de Catalunya 

(14,80 %). La taxa d'atur juvenil a Catalunya és de més del 50% i se sap que en el col·lectiu 

immigrant aquest percentatge augmenta encara més. Un dels aspectes que condiciona 

aquesta situació és el baix nivell formatiu dels joves immigrants o fills d'immigrants. 

c) Línies bàsiques d’actuació. 

 La principal línia d’actuació serà: 

Línia d’actuació 1: 

 Intervenció socioeducativa en medi obert 

 

d) Identificació dels projectes concrets en que intervindrà, i per a cadascun dels projectes:  

A continuació desglossem les línies d'actuació en projectes i activitats 

Línia d’actuació 1: Intervenció socioeducativa en medi obert 

Descripció de les 

activitats 

L’educador de carrer té un seguit d’activitats a través de les quals treballa els 

hàbits bàsics de socialització dels joves que atén. 

Aquestes activitats són: 

 Horts ecològics 

 Equip de futbol sala 
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 Organització d’activitats puntuals  

 Coordinació amb les entitats del barri per promoure activitats per el 

col·lectiu de joves 

 Canalitzar les propostes d’iniciatives de grups de joves (grup de 

fotografia, etc.) 

 Tallers de cuina sense pares 

 Suport a alumnes d’estudis postobligatoris 

 Suport als patis de l’escola Puig Agut (espai per infants obert a les 

tardes de 17.30 a 19.30 hores, gestionat per monitors de lleure) 

 Espai Territori Jove (recerca formativa i laboral) 

 Suport en els tràmits de sol·licitud de beques per alumnes d’estudis 

postobligatoris 

 Atendre les incidències que la policia local derivi relatives als joves 

del barri 

A banda, l’educadora de carrer s’ha de coordinar amb els diferents serveis, 

bàsicament serveis socials i promoció econòmica.  

L’activitat bàsica és l’atenció als joves al medi obert, però també realitza 

entrevistes de tutoria al despatx de manera puntual. 

Resultats 

esperats 

 Aconseguir que el 30% dels joves atesos, que no estudia ni treballa, 

participi d’activitats formatives i/o de recerca laboral. 

 Incorporar un mínim de 10 joves atesos pel projecte al teixit 

associatiu i en activitats de la població/comarca. 

 Aconseguir que un mínim de 3 iniciatives de joves atesos pel projecte 

tinguin impacte positiu a nivell comunitari. 

 Aconseguir que el 20% dels joves atesos pel projecte s’adreci a 

l’administració, mitjançant els canals comuns, per aportar les seves 

iniciatives. 

 Atendre el 100 % de les incidències derivades des del Pla de civisme 

que corresponguin al seu àmbit d’intervenció 

 Que les entitats del barri estiguin satisfetes i valorin positivament la 

figura de l’educador de carrer 

Destinataris El grup d’edat a qui va dirigida la intervenció de l’educador de carrer es troba 

entre els 12 i els 30 anys. El denominador comú d’aquests joves és el risc 

d’exclusió social que pot venir donat per: 

 Situació sociolaboral i formativa.  

 Factors socioeconòmics 

 Dificultats per  accedir als circuits formals (administració, 
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ensenyament,...), ja sigui per desconeixement com per “desencant”. 

 Dificultats relacionals (grup d’iguals, adults referents i /o familiars) 

 Factors familiars 

 Per dificultats a l’hora de gestionar de manera positiva el temps de 

lleure. 

 Puntualment s’atendran casos d’edat inferior en coordinació amb 

els serveis socials, que l’educador detecti que no reben l’atenció 

adequada. 

Indicadors 

d’avaluació 

 Nombre de joves en què s’ha intervingut. % de derivacions dels serveis 

socials 

 Nombre d’activitats dutes a terme i resultats de cadascuna 

(satisfactori/no satisfactori i % de joves que participen a cadascuna) 

 Nombre de grups de joves detectats i % sobre els que s’ha pogut 

intervenir 

 Derivacions del servei de mediació 

 % de joves atesos que s’han incorporat a d’altres recursos (entitats, 

cursos de formació, etc..) 

 Derivacions de la policia local 

 Nombre de casos derivats al programa PASA (Drogodependències) 

 Nombre d’entitats i associacions on s’ha fet l’acompanyament de joves 

per la seva incorporació 

Dedicació El 100 % de la jornada estarà dedicat a aquest projecte, però cal tenir en 

compte que dos matins (de 4 hores aproximadament) es destinen a reunions 

de coordinació , documentació i registre i la resta a atenció directe amb 

joves. 

 

 

Cost de les actuacions 

Sou brut anual  27.006,13€ 

  

8.844,51€ 
Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa  

  

TOTAL  35.850,64€ 
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e) Cronograma d’execució del pla per projectes.  

 

 
2017 

 1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r  

trimestre 

4t 

trimestre 

Intervenció socioeducativa en medi obert 

 

    

 

 

f) Instruments i infraestructures de què es disposarà  

 

l’Equip de serveis socials ja compta amb diferents professionals que són: 

- 7 treballadors socials 

- 3 educadors socials 

- 1 directora de l’Àrea 

 

Per part de l’ajuntament també hi ha 

- 1 tècnic del programa Pla de gestió a la Diversitat de Manlleu (PGDM) 

- 1 agent d’acollida 

 

L’educador de medi obert s’incorporarà a l’Àrea de Benestar social, amb estreta col·laboració 

amb el PGDM i amb el Pla de Civisme 

A la mateixa Àrea disposa d’un despatx per fer tutories, amb un ordinador. També es disposa 

de dues sales de reunions on poder atendre grups de joves. El despatx serà utilitzat en horari 

de matins per fer documentació i registre, i també el tindrà disponible totes les tardes que li 

sigui necessari. Als matins també es podrà coordinar amb els educadors de serveis socials i 

treballadors socials en aquells casos on s’intervingui des d’un o d’altre programa. 

En el Casal cívic es té reservada una sala setmanalment per poder ubicar-hi el punt d’atenció 

als joves del barri. Es dotarà a l’educador d’un telèfon mòbil per poder estar localitzable , tant 

pel servei, com per els propis joves, ja que no tindrà un lloc físic concret tota la jornada laboral. 

Quinzenalment tindrà lloc una sessió de seguiment conjuntament amb la tècnica del PGDM i la 

directora de l’Àrea, des d’on es fa el seguiment, es fan noves propostes d’actuació i es resolen 

les incidències que puguin aparèixer.  

L’educador també té accés i utilitza el programa informàtic Hèstia, compartit amb la resta del 

serveis socials (programa d’expedients de serveis socials). 
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E1.  TÈCNIC/A PSICÒLEG  

 

a) Identificació del pla de treball: nom i cognoms de la persona que l’executarà  

El tècnic/a que proposem per ocupar aquest lloc de treball de tècnic/a psicòleg està en procés 

de selecció. 

 

b) Objectiu general i objectius específics 

Millorar les oportunitats d’inserció social i laboral de la població en risc d’exclusió, 

prioritàriament joves, famílies i persones que pateixen malalties mentals residents al barri de 

l’Erm per prevenir situacions futures de desigualtat d’oportunitats i marginació social. 

 

Els objectius específics són els següents: 

 

 Fomentar la reincorporació al sistema educatiu formal de joves que l’han abandonada i 

no tenen els estudis mínims necessaris (Educació Secundaria Obligatòria) per poder 

accedir al mercat de treball o continuar amb formació ocupacional. 

 Proporcionar eines de desenvolupament personal i laboral i d’inserció social a joves i 

adults en risc d’exclusió i exclosos; treball per competències. 

 Seguiment de persones beneficiàries de les diferents accions emmarcades dins dels 

Projectes de Treball als Barris. 

 Acompanyar individualment i grupalment a joves per tal de facilitar-los una transició 

positiva cap a l’edat adulta i l’entrada al món laboral. 

 Treballar amb les famílies fomentant l’educació dels seus fills/es i la seva implicació 

amb l’escola i amb altres serveis municipals relacionats. 

 Treballar específicament amb els infants en situació de risc d’exclusió que assisteixen 

al Centre Obert per millorar les seves habilitats emocionals i autoestima fomentant així 

la seva inclusió. 

 Assessorar els diferents tècnics de Serveis Socials que intervenen amb infants i joves 

en risc per a l’adequació psicopedagògica de les actuacions. 

 Assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que intervenen amb adults 

en risc d’exclusió o exclosos per reforçar el compliment del pla de treball establert. 

 

El col·lectiu el qual van adreçades les intervencions són infants, joves, adults i / o famílies 

residents al barri de l’Erm  tot i que en algunes accions també hi participaran persones de la 

resta de la població per contribuir en la millora de la integració de les persones amb les quals 

es treballarà. 
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c) Línies bàsiques d’actuació 

Les principals línies d’actuació seran: 

 

Línia d’actuació 1: Acompanyament i inserció sociolaboral 

1.1 Acompanyament i/o intervenció  individual i grupal  per a la inserció social, formativa 

i/o laboral de joves, adults i famílies en risc d’exclusió o exclosos. 

1.2 Intervenció d’infants i joves per millorar les seves habilitats emocionals, socials i 

autoestima. 

Línia d’actuació 2: Assessorament psicopedagògic 

 

2.1 Assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que treballen per a la 

inclusió social, inserció laboral i formació ocupacional 

 

d) Identificació dels projectes concrets que intervindrà, i per a cadascun dels projectes: 

A continuació desglossem els projectes i les activitats: 

 

Línia d’actuació 1: Acompanyament i inserció sociolaboral 

1.1 Acompanyament i/o intervenció de casos per a la inserció social, formativa i/o laboral de 

joves, adults i famílies en risc d’exclusió o exclosos. 

Descripció de les 

activitats 

Entrevistes individuals (inicials i de seguiment) per tal de definir el perfil 

ocupacional i formatiu i establir un itinerari sociolaboral personalitzat. 

 

Sessions grupals per treballar la identificació de competències personals i 

proporcionar eines de recerca de feina. 

 

Sessions grupals amb famílies per treballar aspectes de pautes educatives 

bàsiques. 

Seguiment i suport als adults que s’incorporen a diferents programes 

formatius i d’inserció laboral emmarcades dins de Treball als Barris 2016 

Resultats 

esperats 

Millorar les capacitats i habilitats d’inserció formativa, social i laboral de la 

població jove i adulta atesa. 

Destinataris Prioritàriament joves i adults en risc d’exclusió social i dificultats d’inserció 

residents al barri de l’Erm. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’insercions laborals de joves i adults 

Nombre d’insercions formatives 

Tutories individuals 

Valoracions qualitatives de l’assistència a les sessions grupals 

% assistència activitats grupals 

Dedicació 50% 
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1.2 Intervenció d’infants i joves per millorar les seves habilitats emocionals, socials i 

autoestima 

Descripció de les 

activitats 

Treball individual i  suport directe a l’aula. 

 

Organització de dinàmiques grupals per millorar les habilitats emocionals, 

socials i autoestima dels nens i nenes que assisteixen al Centre Obert. 

 

Coordinació amb educadors per orientació psicopedagògica i/o 

conductual. 

Resultats 

esperats 

Millorar el clima de l’aula fomentant l’escolta activa, disminuint les 

conductes disruptives i augment de la motivació dels alumnes envers a 

l’aprenentatge. 

Millorar els hàbits bàsics i les rutines, també les habilitats socials. 

Destinataris Infants en risc d’exclusió prioritàriament residents al Barri de l’Erm 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de nens atesos  

Valoració de l’evolució individual dels nens i nenes  

Dedicació 25% 

 

 

 

Línia d’actuació 2: Assessorament psicopedagògic 

2.1 Assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que treballen per a la inclusió 

social, inserció laboral i formació ocupacional. 

Descripció de les 

activitats 

Assessorar els diferents tècnics d’ocupació i Serveis Socials que intervenen 

amb adults en risc d’exclusió o exclosos per reforçar el compliment del pla 

de treball establert. 

Resultats 

esperats 

Millorar l’ocupabilitat , la inserció i l’atenció  de les persones demandants 

de feina i/o demandants d’atenció social amb dificultats o trastorns 

psicosocials. 

 

Portar a terme una atenció més personalitzada i especialitzada per part 

dels tècnics de les diferents àrees amb les quals s ‘intervé. 

Destinataris Tècnics de l’OPE, tècnics de serveis socials i de Treball als barris 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de professionals que han rebut assessorament 

Nombre de professionals que han rebut formació 

Valoració per part dels professionals del suport rebut a través de 

qüestionari. 

Dedicació 25% 

 



                                                                                                           
  

177 
Treball als Barris 2016- Ajuntament de Manlleu 

 

 

Cost de les actuacions 

 

Sou brut anual  27.006,13€ 

  

8.844,51€ 
Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa  

  

TOTAL  35.850,64€ 

 

 

e) Cronograma d’execució del pla per projecte 

 

 
2017 

 1r 

trimestre 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 

4t 

trimestre 

Acompanyament i/o intervenció de casos 

per a la inserció social, formativa i/o 

laboral de joves, adults i famílies en risc 

d’exclusió o exclosos 

    

Intervenció d’infants i joves per millorar 

les seves habilitats emocionals, socials i 

autoestima 

    

Assessorar els diferents tècnics 

d’ocupació i Serveis Socials que treballen 

per a la inclusió social, inserció laboral i 

formació ocupacional 

    

 

f) Instruments i infraestructura de què es disposarà 

Comptarà amb un espai per a fer tasques de coordinació i gestió, administratives, redacció 

d’informes, reunions dins l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Manlleu.  Disposarà 

d’una taula de treball i tindrà a la seva disposició les eines administratives necessàries, un 

telèfon, un ordinador (connectat en xarxa), fotocopiadora, i adreça de correu electrònic 

pròpia. També disposarà d’un espai per arxivar la documentació generada. Així mateix 

disposarà dels espais necessaris per a la realització d’activitats concretes amb les persones 

beneficiàries. 

 

 

 
 


