Pla d’Actuació per l’Ocupació 2017

Comissió Permanent
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PAO 2017: PRESENTACIÓ I ANTECEDENTS
 13 de setembre 2016: Convocada la Taula per l’Ocupació de Barcelona i
presentació de l’EOB.

 16 de gener 2017: Constitució i primera reunió de la Comissió
Permanent de l’EOB.
 10 de febrer de 2017: Presentació pública del Pla d’Actuació per
l’Ocupació 2017.
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PAO 2017: OBJECTIUS GENERALS

Facilitar l’accés al mercat de
treball

Combatre les desigualtats i
lluitar contra la precarietat
laboral de gènere

Fomentar l’ocupació de qualitat

Promoure desenvolupament
socioeconòmic com a vector de
reequilibri territorial

Prioritats transversals del PAO 2017
 Acord polític de ciutat, i a ser possible metropolità, que concerti i articuli una estratègia per l’ocupació
 Incorporar la perspectiva de gènere i de la diversitat
 Mapa de tots els dispositius i recursos
 Espai col·laboratiu i/o xarxa
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PAO 2017: LÍNIES ESTRATÈGIQUES

10 ÀMBITS

99 ACTUACIONS

CONCERTACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ A
NIVELL DE CIUTAT, GARANTINT DE MANERA TRANSVERSAL UNA
MAJOR PERSPECTIVA DE GÈNERE I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

12 mesures

30 MESURES

9 mesures

4 LÍNIES ESTRATÈGIQUES

LÍNIA 03.01 PROMOURE UNA MAJOR ARTICULACIÓ I

LÍNIA 03.02 INCREMENTAR LES ACTUACIONS DE MILLORA DE
L’OCUPACIÓ PER A TOTHOM

6 mesures

LÍNIA 03.03 L’OCUPACIÓ AL CENTRE DE LA POLÍTICA

MUNICIPAL: TRANSVERSALITZAR LA PRIORITAT DE L’OCUPACIÓ
A LES ÀREES MUNICIPALS

3 mesures

LÍNIA 03.04 APROPAR ELS SERVEIS AL TERRITORI I A LES
NECESSITATS DE LES PERSONES
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PAO 2017: OBJECTIUS
Model i enfocament estratègic de
l’Ajuntament de Barcelona a través de
Barcelona Activa

Actuacions
sistèmiques
Actuacions
programàtiques
o operatives

•
•
•
•

Orientació
Formació
Experienciació
Intermediació
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ESTAT EXECUCIÓ I DESPLEGAMENT PAO: MAIG 2017

GRAU DESPLEGAMENT PAO
Finalitzades
2
2%
Pendents
11
12%

Iniciades/
En marxa
77
86%
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LÍNIA 03.01 :
Promoure una major articulació i concertació de les polítiques de foment de
l’ocupació a nivell de ciutat, garantint de manera transversal una major

perspectiva de gènere i atenció a la diversitat

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 7
Pla d'Actuació per l'Ocupació 2017

Definir un Pla d’Actuació per a l’Ocupació anual, que
identifiqui les mesures (amb concreció d’objectius i
indicadors) i que operativitzi les línies estratègiques
definides en l'EOB.

9

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 3 – Perspectiva diversitat
Formació dels equips tècnics de Barcelona Activa en atenció a la diversitat

Tots els equips tècnics (prop de 200 persones) dels
serveis de foment de l'ocupació i emprenedoria
s'estan formant en la “Incorporació de la
perspectiva de salut mental en els serveis de
Barcelona Activa" amb la col·laboració
d’AMMFEINA.
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 3 – Incorporar perspectiva diversitat
Accions de foment de la inserció laboral en el marc del Pla de Salut Mental
3 nous dispositius per a joves amb trastorns de salut
mental i/o patiment psicològic, situats als districtes
de:
• Ciutat Vella
• Sant Andreu
• Sant Martí
Adjudicació al mes de maig a una agrupació
d’entitats especialitzades.
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 5 – Crear Espai col·laboratiu
Activitats en el marc del pla de treball de la Xarxa LGTBI
Adhesió a la Xarxa de Municipis
LGTBI i acollida a Barcelona
Activa el passat 24 de febrer
2017, amb la participació de
representants de 15 municipis, en
la que es va decidir que
Barcelona Activa coordinaria el
Grup de Treball sobre Ocupació.
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 6 – Nova llei SOC
Signatura del Protocol de Col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Barcelona
Activa.

Signatura del protocol el 5 d'abril de 2017 i
posada en marxa de les següents Comissions
de treball:

•
•
•

Model d'Orientació
Sistemes d'Informació
Sistemes d’ Avaluació
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.01 – MESURA 9 – Esdeveniments projecció internacional
“Foro Ciudades por el Empleo”
Trobada “Foro Ciudades por el Empleo” a
Barcelona el 11 i 12 de maig, amb la
participació de més 15 ajuntaments de més
de 100.000 habitants de l’Estat, el SOC,
representats del SEPE i representació
d’Eurocities.
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LÍNIA 03.02:
Incrementar les actuacions de millora de l’ocupació per a tothom

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 11 – Servei prospecció
Xarxa Mentoring
En el marc del Programa d’Èxit BCN
s’han iniciat un conjunt d’accions de
mentoratge per a joves, amb la
participació de 20 empreses i 134
professionals implicats.
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 11 – Servei prospecció
Nou model de cooperació amb les empreses
S'ha iniciat un treball conjunt amb
empreses col·laboradores dels
programes d'ocupació de joves per tal
d'elaborar, de manera consensuada,
una "Guia del tutor/a" per una
millor acollida, seguiment i adaptació
de les persones joves que
s'incorporen a les empreses.

17

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 13 – Prioritat col·lectius situació vulnerable
Pla ABITS (Abordatge Integral del Treball Sexual)
La direcció municipal del Pla ABITS ha encarregat a Barcelona
Activa la coordinació i direcció de l'Eix d‘Inserció Laboral del Pla.
El nou model d’intervenció es troba en fase de concreció.
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 13 – Prioritzar Col·lectius situació vulnerable
Programes municipals (PO, formació, etc.)
Evolució dels Plans d’Ocupació cap als
Projectes Integrals amb Contractació (PIC), els
quals garanteixen:

•
•
•
•

Formació
Orientació
Experienciació
Intermediació
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 13 – Prioritat col·lectius situació vulnerable
Pla de Xoc Atur de Llarga Durada
Pla de formació-ocupació i acompanyament
personalitzat destinat a persones en situació d’atur de
molt llarga durada (més de 2 anys).
•

Formació professionalitzadora:
94 cursos en 12 àrees especialitzades.

•

Formació en competències transversals

•

1.718 persones participants des de inici programa
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.02 – MESURA 13 – Prioritat col·lectius situació vulnerable
Programa Làbora
Adreçat a persones en risc d’exclusió social
derivades pels 40 Centres de Serveis Socials
municipals.
Descentralització en 20 punts d’atenció a la
ciutat.
Amb la col·laboració de ECAS, FEICAT i
Creu Roja.
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LÍNIA 03.03:
L’ocupació al centre de la política municipal: transversalitzar la prioritat de
l’ocupació a les àrees municipals

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.03 – MESURA 25 – Potencial d’ocupació de l’Ajuntament com a prestador
de serveis
Guia de contractació pública social
El passat 24 d'abril es va aprovar el decret d'alcaldia que impulsa i regula
un nou marc normatiu pel que fa a la inclusió de criteris socials a la
contractació pública municipal, amb l'objectiu de revertir en unes millors
condicions laborals de les persones que presten serveis per a
l'ajuntament.
Nou rol de Barcelona Activa per al foment de la contractació de persones
amb especials dificultats
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.03 – MESURA 26 – Criteris de qualitat ocupació per la gestió d’ofertes
Consensuar amb els agents implicats criteris de qualitat en la contractació i treball digne/codi de bones
pràctiques

Grup de treball en el marc del PFOJQ i del PAO 2017
Barcelona Activa estableix dos condicions mínimes per la
Gestió d’Ofertes de Feina :
• Contracte mínim de 6 mesos
• Salari mínim de 1.000€ mensuals
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MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.03 – MESURA 26– Criteris de qualitat
Acordar mesures d’implementació i experiències pilot en el marc del CESB

Realització de la jornada per part del CESB “Viabilitat i
repercussions de l’establiment d’un salari mínim de
ciutat” el passat 24 de març, on es preveu la creació d’un
Grup de Treball en el marc de l’EOB amb la participació
de Barcelona Activa, l’AMB, PEM i experts, el passat 24
de març.
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LÍNIA 03.04:
Apropar els serveis al territori i a les necessitats de les persones

MESURES MÉS DESTACADES

LÍNIA 03.04 – MESURA 28– Coordinar districtes i agents
Plans de Desenvolupament Econòmics de Districtes (PDE)

Plans de Desenvolupament
Econòmics de Districtes, Dos
finalitzat: Ciutat Vella i Nou
Barris.
Quatre en procés
d’elaboració (Sants-Montjuïc,
Sant Andreu, Sant Martí i
Horta-Guinardó).
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DADES DE PARTICIPACIÓ GENER-MAIG 2017
Un total de 14.172 persones s’han beneficiat de les accions previstes
(BARCELONA ACTIVA)
Participació persones usuàries per tipus d’actuació i sexe
6.000

5.700

Participació persones usuàries per sexe

5.000

Homes

4.899

Dones

4.000
3.325
Homes

3.000

Dones

2.923
2.000
1.331
1.000

518
-

470

Experienciació laboral

1.155
Formació i Capacitació

Mercat de treball i
Intermediació

Orientació per
l'Ocupació

7.481
(53%)

6.691
(47%)

Grups de treball
G1.: Mesura 19 - Eix 2
Objectiu:

Pot enciar les accions que permet in carnet s o
“ Acreditacions
professionals” amb la consegüent int ensif icació de col·laboració amb
cent res que puguin proveir aquest t ipus de cert if icacions.

Calendari: Const it ució Març 2017.
Tipus:

Permanent

G2.: Mesura 26 - Eix 3
Objectiu:

Est udiar l’est abliment i vinculació del “ Salari mínim de ciutat” (o salari
de referència) i la qualit at de l’ocupació. Posant especial èmf asi en la
reducció de l’esclet xa salarial exist ent ent re dones i homes.

Calendari: Const it ució Març 2017.
Tipus:

Permanent

G3.: Mesura 27 - Eix 3
Objectiu:

Elaborar i consensuar amb els agent s implicat s un “Codi de bones
pràctiques en la qualitat de l’ocupació” que marqui els barems per a la
creació d’un dist int iu de reconeixement públic vers les empreses que
promouen oport unit at s dignes de t reball a la ciut at .

Calendari: Const it ució Març 2017.
Tipus:

Permanent

Estructura i governança
Comissió Rectora

Comissió Permanent

Comissió bilateral
Ajuntament -SOC

Grups de Treball

Comissió
Interdepartamental

Taula de Districtes
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