RESUM DE LA MEMÒRIA 2015
IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI

.

SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

OBJECTIUS ANUALS

.

1. Implementar polítiques locals d’ocupació en els àmbits de:
 La informació i l’orientació ocupacional
 La intermediació mitjançant la borsa de treball i el club de la feina
 La formació professional per l’ocupació
 Les accions mixtes de formació i treball
 La millora de l’ocupabilitat de col·lectius d’inclusió.
2. Reforçar la relació amb el teixit empresarial mitjançant la comunicació i
l’oferta de serveis, establint vincles i aliances.
3. Potenciar el desenvolupament del projecte formació professional en
enoturisme.

ACCIONS DESTACADES

.

1. Revisió i planificació del funcionament del Servei a través de
l’elaboració del Pla Director d’Ocupació i Formació.
2. Execució i desenvolupament del projecte Vilafranca Inclusió en
coordinació amb les accions amb col·lectius d’inclusió a través del
CRIT.
3. Inici projecte de promoció de l’ocupació a la indústria vitivinícola.
4. Impuls de projectes per a la millora de l’ocupabilitat de col·lectius
d’inclusió

.

OBJECTIUS PROPER EXERCICI

.

1. Implementar les accions fruit del Pla director d’Ocupació i Formació
2. Promoure accions de millora en les relacions i accions amb el teixit
empresarial
3. Promoure accions de millora en cadascun els programes d’Ocupació
4. Mantenir les accions del pla de millora de la comunicació del servei.
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VALORACIÓ

.

Valorem molt positivament el desenvolupament de les polítiques locals
d’ocupació i formació en funció de diferents variables:
 Impuls de noves iniciatives i programes alternatius, complementaris o
substitutius dels que ja s’estan executant. Davant el creixement de
les perdones ateses al servei i dels diferents perfils actualment a
l’atur, calen noves iniciatives municipals per tal de donar resposta a
un ampli ventall de persones aturades.
o Promoció de l’ocupació a la indústria local
o Centre de Recursos per a la inserció i el treball (CRIT)
 S’avança en la impartició de formació vinculada al sector enoturístic i
en el coneixement del sector
 Es constata una millora important de la relació amb el teixit
empresarial des de la gestió d’ofertes de treball.
OBSERVACIONS
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