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1. Oferta d'activitats 

• A l’edició 2020, el Recull ha inclòs 97 activitats impartides per 49 empreses.

97 
activitats

Tallers d’alfabetització digital                                                32

Tallers de tècniques de recerca feina                                   32

Sessions d’orientació laboral                                                 26

Sessions de suport a l’empresa                                               7

Correu electrònic, navegació i ús d’internet, xarxes socials             13 activitats 

Preparació ACTIC                                                                                       7 activitats

Office                                                                                                         12 activitats

Canals de recerca de feina                                                                      11 activitats 

Eines de recerca de feina                                                                        11 activitats

Procés de recerca de feina                                                                     10 activitats

Sessions d’orientació                                                                               12 activitats

Orientació per competències                                                                   7 activitats

Orientació específica per a col·lectius especialment vulnerables      7 activitats

Selecció dels candidats                                                                               5 activitats

Legislació laboral i ajuts                                                                              2 activitats
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49 
empreses



2. Resultats d’execució (1)

A l’any 2020, el nombre d’activitats concedides i realitzades ha estat de 255, un 81,5% del total concedit.

La demanda del Recull presenta un creixement significatiu des de la seva posada en marxa (+150% en el

període 2014-2020), i sembla haver-se estabilitzat al voltant de les 280 activitats, però al 2020 s’ha produït

un lleuger descens que s’explica per l’impacte de la pandèmia del COVID-19 en la planificació i programació

de l’oferta de serveis dels ens locals. Així mateix, la pandèmia ha comportat un canvi significatiu en la

modalitat de la prestació dels serveis, ja que el 63,1% de les activitats s’han realitzat en format virtual.
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2. Resultats d’execució (2)

Pel que fa a la tipologia d’activitats, els
Tallers d'alfabetització digital i els
Tallers de tècniques de recerca de feina
representen un 76,4% de les activitats
realitzades.

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

Servei de Mercat de Treball

Tallers d’alfabetització digital                                 99 (38,8%)

Tallers de tècniques de recerca feina                    96 (37,6%)

Sessions d’orientació laboral                                  54 (21,2%)

Sessions de suport a l’empresa                                 6 (2,4%)

Nom de l'activitat Nombre activitats

1 Com ser seleccionat a Infojobs! 70% d'efectivitat 13

2 Linkedin: Crea la teva xarxa professional de contactes 13

3 Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina 13

4 Practica la venda de tu mateix a través de l'Elevator Pitch 12

5 Prepara't per l'ACTIC (II) 11

Les 5 activitats més
realitzades representen
un 24,3% del total i han
estat:



2. Resultats d’execució (3)
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Les activitats s’han realitzat al llarg de la
totalitat del territori de la província.

Quasi el 80% de les activitats es concentren
en quatre comarques: el Baix Llobregat, el
Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental (comarques que també concentren
bona part dels serveis locals d’ocupació de la
demarcació).

El 16,1% de les activitats tenen un àmbit
d’actuació supramunicipal.
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3. Resultats d’execució (4)

A l’any 2020, el pressupost executat ha estat

de 172.007,13 €, un 83,7% del total

concedit.

Des de la posada en marxa del Recull al

2014, el pressupost executat ha crescut de

forma significativa (+123% en el període

2014-2020), i sembla haver-se estabilitzat al

voltant dels 200.000 €. A l’any 2020 però,

s’ha produït un lleuger descens que s’explica

per l’impacte de la pandèmia del COVID-19
en l’execució de l’oferta de serveis dels ens

locals: les renúncies i revocacions han

augmentat un 11% en relació a les edicions

anteriors del Recull (un total de 58 activitats

i quasi 33.300 € euros).
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3. Resultats d’execució (5)

2.710 
participants

57
ens locals

Valoració mitjana

9,1 punts (sobre 10)

Valoració mitjana

9 punts (sobre 10)

Formació 
professional 

(31,8%)

Perfil majoritari

Dona  
(76,6%)

45 anys o més 
(60,3%)

Primària -
Secundària

(39,5%)
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