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EVIDÈNCIES/RESULTATS

ÀREA D’EMPRENEDORS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Fomentar l’esperit
emprenedor i el suport a
noves idees de negocis, a
través de la informació i l’
assessorament individual i
grupal, per a la creació de
projectes empresarials

Serveis de suport empresarial:
millorar els criteris de selecció de
projectes i augmentar la difusió del
Centre Empresarial de Calvià i
Coworking

S’han implantat criteris objectius, quantificables i públics en la valoració de nous projectes d’accés al coworking (cotreball).
Fins avui s’han allotjat 14 empreses al Centre Empresarial de Calvià

ÀREA D’OCUPACIÓ

N

S’han augmentat les accions de difusió a través de la web, les xarxes socials i campanyes de Mailchimp

Serveis de suport empresarial:
A partir de 2016, aquest programa passa a denominar-se Foment de l’Esperit Emprenedor.La previsió d’actuació fins a desembre de 2016
programa d’informació i
és aconseguir un total de 117 participants, 10 sessions i 40 hores, cosa que significa un augment respecte de l’any 2015 del 233% en el
sensibilització cap a la autoocupació nombre d’accions i del 134% en participants
dirigit a estudiants del municipi,
alumnes de programes formatius de l’
IFOC/CUC, en general usuaris en fase 0
respecte a l’autoocupació.
Serveis de suport empresarial:
Posada en marxa d’un nou programa liderat pels Serveis Socials, amb la participació de l’IFOC, dirigit a persones empadronades a Calvià
formació específica per a
que estan en procés de creació d’empresa o que són empresaris. També hi han participat persones interessades en formació específica en
emprenedors i empreses: programes: matèria empresarial.
Calvià Empresa- Calvià Iniciatives i
Dades de 2016: 18 accions, 230 participants i 138 hores de formació
Calvià Networking
Serveis de suport empresarial:
Posada en marxa d’un nou programa de suport a dones emprenedores de Calvià.
programa Confia de dones
Durant l’any 2016, l’IFOC ha captat un total de 42 persones, de les quals 8 s’han incorporat al programa, i s’han concedit 5 microcrèdits
emprenedores
per un valor de 4.200 €

Servei de suport empresarial:
programa Calvià Emprèn (serveis de
suport a la creació i consolidació
empresarial)
Desenvolupar polítiques de Servei d’intermediació laboral:
xoc contra la precarietat
redefinició de l’Agència Municipal de
laboral, juvenil i de >45 anys Col·locació
que promoguin la
intermediació laboral, el
foment de la contractació, la
inserció efectiva i l’
orientació, la informació i l’
anàlisi sociolaboral dirigides
Serveis d’orientació laboral
a la població activa,
preferentment de Calvià,
amb especial atenció als
col·lectius més desfavorits a
l’hora d’accedir a l’ocupació

S’han augmentat els recursos humans responsables de la gestió del programa i s’ha millorat la metodologia d’atenció als usuaris,
implementant un sistema d’atenció grupal que ha permès reduir les llistes d’espera.
El nou plantejament del servei ha generat un augment del 59% en persones ateses i un 64,15% en projectes assessorats, en relació amb l’
any 2015
El SOIB ha autoritzat definitivament el servei i s’han duit a terme les millores següents:
- Creació d’un nou formulari en línia d’inscripció de centres de treball i de recepció d’ofertes de feina
- S’han implantat millores en el procés de gestió d’ofertes, en les tasques d’atenció a l’usuari i de backoffice (gestió interna) derivades de la
gestió d’ofertes, la qual cosa permet un augment del 50% de les ràtios d’atenció per usuari i dia
- S’han optimitzat i reduït el nombre de currículums vitae remesos a cada empresari
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Fins avui, i en comparació DE l’any 2015, s’ha produït un augment del 37,21% en empreses oferents, del 62,21% de llocs oferts, del
133,16% de candidats proposats, i del 82,18% d’insercions aconseguides
Consolidar els programes Llançadora d’Ocupació, variant el perfil del participant i amb un finançament superior al 80% de l’Ajuntament i
la resta de l’Obra Social La Caixa.
Durant aquest any, fins avui, les llançadores d’ocupació han atès 23 persones, i han superat les 2.000 hores d’orientació. El dia 25 d’octubre
s’inicia un nou projecte llançadora, en què està prevista la incorporació d’entre 20 i 25 persones i devers 120 hores d’orientació

x

Implementar un nou servei, el Servei d’Orientació de Calvià (SOC), basat en accions i dinàmiques 100% grupals.
Durant aquest any, fins avui, el SOC ha assessorat 431 persones, amb més de 234 hores de formació
Projectes municipals de contractació Coordinació/impuls en l’execució de 5 projectes a càrrec de la convocatòria de 2015, i recentment (setembre) ha coordinat un projecte
de desocupats de més edat
municipal que aconseguirà un finançament total de 201.600 € i arribarà a 19 treballadors, ajudant a la presentació de projectes per part de
la Llar de la Tercera Edat i Calvià 2000. Això permetrà que l’Ajuntament de Calvià aconsegueixi un finançament total de 235.000 € i que
un total de 22 persones iniciïn l’activitat entre novembre d’enguany i maig de 2017
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ÀREA DE FORMACIÓ

Potenciar la formació per a l’
ocupació a través de
programes formatius en
matèria de formació
presencial i en línia, dirigits
tant a persones en situació
de demanda d’ocupació o en
procés autoocupació com a
treballadors per compte
propi i per compte d’altri

Programa de formació professional El Govern Balear ha concedit un finançament de 100.000 € per al desenvolupament de 2 projectes durant el curs escolar 2016-2017. Això
bàsica/programa de qualificació
suposa un augment d’un 20% respecte de l’any anterior. Els cursos es van començar el passat 30 de setembre i afectaran un màxim de 30
professional inicial
alumnes simultàniament
Programes de formació per a personesL’any passat vàrem presentar al SOIB un programa formatiu dirigit a col·lectius vulnerables de 8 accions formatives (turisme, nàutica i
desocupades
medi ambient) i es varen concedir un total de 3 accions, que s’han iniciat enguany, 2 especialitats d’hoteleria i 1 de medi ambient. El
finançament aconseguit ha estat de 75.000 €. Es duran a terme 630 hores de formació, en què participaran 45 persones molt vulnerables
en matèria laboral
Programa Dinamo Turisme i Comerç: Aquest any 2016 s’ha posat en marxa un programa formatiu que inclou 8 accions: 5 cursos d’idiomes (RUS, ANGLÈS I ALEMANY, 500
idiomes i gestió comercial
hores de formació per a 75 alumnes) i 3 cursos de gestió (Instagram, aparadorisme i gestió fiscal comptable per a comerciantes, 48 hores
per a 45 alumnes)
Programa Calvià TIC
Durant l’any 2016, s’ha impulsat una línia de formació que engloba actuacions d’iniciació i cursos d’especialització. Fins avui, s’han duit a
terme 18 accions formatives, hi han participat 243 persones, amb més de 110 hores.
L’oferta formativa inclou l’alfabetització informàtica, l’ofimàtica, les eines avançades de Google, temes relacionats amb la RSS, la
programació i el disseny web i les noves tendències: videojocs, impressió 3D, social media managing (gestió de mitjans socials), entre
altres
Programa Calvià Ocupació
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Nou programa implementat l’any 2016 que pretén, des de la formació, complementar les tasques d’orientació duites a terme pel SOC i les
llançadores amb píndoles de curta durada impartides per professionals de renom en matèria sociolaboral.
Fins avui, s’han desenvolupat un total de 8 accions formatives, en què han participat un total de 128 persones
Programes mixts de formació i
El passat mes de juliol, l’IFOC va presentar i aconseguir finançament del SOIB per continuar el projecte Rutes de Calvià. Està previst que
ocupació per a joves en el marc de la comenci l’1 de novembre. Com a novetat, aquest projecte inclou l’especialitat de monitor de temps lliure, i per executar-lo s’ha aconseguit
garantia juvenil
un finançament de devers 230.000 € del SOIB, cosa que permetrà la contractació de 10 joves i 4 professionals que impartiran un total de
1.680 hores de formació

x

COMUNICACIÓ CIUTADANA

Millorar l’estratègia i els
Implementació d’un PLA DE MITJANS Les actuacions realitzades han estat:
canals de comunicació amb SOCIALS IFOC i millora de la web
- Implantació d’estratègies socials a través de Twitter i Facebook
els ciutadans
- Formació d’un equip de feina intern de 3 gestors de comunitats (community managers)
- Implantació d’una pàgina d’esdeveniments per a la inscripció a cursos. El 2016 s’ha produït un augment del 40% respecte a l’any passat,
amb més de 6.000 seguidors. A Facebook i a Twitter s’han produït augments del 49,8% i 25,6%, respectivament, en comparació de l’any
anterior.
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PROJECTE ESTRATÈGIC

Planificació integral en
matèria d’ocupació

x

Pla Integral de Desenvolupament
Local per a l’Ocupació 2020 (PIDE
CALVIÀ)

S’han iniciat els tràmits per al disseny del Pla Integral de Desenvolupament Local per a l’Ocupació, en el qual s’integra l’objectiu de crear
un fòrum ciutadà de l’ocupació

És interessant consultar dades estadístiques de CALVIÀ, de l'IBESTAT, relatives ocupació-activitat econòmica
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