
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoure la informació i la comunicació amb el ciutadà i la ciutadana:  
 
Publicació de l’Informe Anual d’Activitat al web www.vaporllonch.cat abans del 
mes de juny de l’any següent  
Data de publicació Informe Anual d’Activitat: març 2018 
Enllaç Informe Anual d’Activitat: 
http://www.vaporllonch.cat/images/transparencia/informe_anual_2017_treball_i_empre
sa.pdf__ 
 

Publicació de l’oferta formativa ocupacional al web www.vaporllonch.cat/ dins 
de 48 hores laborables des de la notificació de l’aprovació per part de la 
Generalitat de Catalunya  
Nombre d’ofertes formatives ocupacionals de la Generalitat notificades:_15__ 
Nombre d’ofertes formatives publicades al web en 48 hores laborables des la notificació:  15 

 

Publicació de l’oferta de programes de Formació i treball al web 
www.vaporllonch.cat/ dins de 48 hores laborables des de la notificació de 
l’aprovació per part de les entitats subvencionadores  
Nombre d’ofertes de programes de Formació i treball notificades:  5 
Nombre d’ofertes de programes de Formació i treball publicades al web dins de 48 hores 
laborables des la notificació: (*) 
(*) L’apartat web de vaporllonch.cat referent a programes de Formació i Treball està en construcció per millorar la 
informació que es dona a la ciutadania. Aquest fet comporta que durant 2018 s’hagi demorat  la publicació en el web 
vaporllonch.cat en el termini establert dels 5 programes aprovats (Garantia Juvenil, Enfeina’t, Treball als Barris, 
Treball i Formació i Foment de l’Ocupació). Independentment d’això s’ha fet durant el 1è trimestre de 2019 una 
presentació pública de tots els programes per informar a la ciutadania de les subvencions atorgades i 
característiques de cadascun d’ells. 

 

Publicació de les ofertes de feina realitzades per empreses en atenció 
personalitzada i aprovades per Promoció Econòmica al web 
www.sabadelltreball.cat/ abans de 48 hores laborables des de l’aprovació (a 
partir del segon semestre del 2017)  
Nombre d’ofertes de feina realitzades per empreses en atenció personalitzada i aprovades 
per Promoció Econòmica: 1.420 
Nombre d’ofertes de feina realitzades per empreses en atenció personalitzada i aprovades 
per Promoció Econòmica publicades abans de 48 hores laborables des de l’aprovació:  1.420  
 
Donar resposta al 90% de les sol·licituds d’informació d’orientació 
professional abans de 30 dies que s’hagin efectuat de forma presencial  
Nombre de sol·licituds d’informació d’orientació professional:  1.313 
Nombre de sol·licituds d’informació d’orientació professional respostes abans de 30 dies de 
forma presencial:  1.313 
Percentatge de sol·licituds d’informació d’orientació professional respostes abans de 30 dies 
de forma presencial:  100% 
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Publicació al web www.sabadellempresa.cat/ de la relació d’empreses allotjades 
al Centre de Promoció Empresarial i al Centre d’Empreses Industrials, dins de 
les 48 hores laborables des de que es produeixi qualsevol canvi 
Nombre de canvis al web en la relació d’empreses allotjades al Centre de Promoció 
Empresarial i al Centre d’Empreses Industrials:  36 
Nombre de canvis al web en la relació d’empreses allotjades al Centre de Promoció 
Empresarial i al Centre d’Empreses Industrials fets dins de les 48 hores laborables:  36 
 
Impulsar el treball en qualitat i per processos segons els requisits de la norma ISO 
9001  
Renovació i manteniment de la certificació ISO 9001 als serveis de formació 
ocupacional  
  Data de certificació de renovació i auditories de seguiment dins del termini de la ISO9001 
als serveis de formació ocupacional:  13/02/2018 
 
Donar resposta amb celeritat a les consultes, reclamacions i queixes realitzades a 
través d’instància en qualsevol registre o des del web www.sabadell.cat:  
Resposta del 90% abans de 30 dies des de l’entrada de la consulta, reclamació 
o queixa  
Nombre de consultes, reclamacions i queixes:  36 
Nombre de consultes, reclamacions i queixes respostes abans de 30 dies:  35 
Percentatge de consultes, reclamacions i queixes respostes abans de 30 dies: 97% 
 
Donar resposta amb celeritat a les sol·licituds d’informació a l’Observatori de 
l’Economia Local de Sabadell realitzades a través d’instància en qualsevol registre o 
des de la pàgina web vaporllonch.cat i sabadell.cat  
Resposta del 90% abans de 10 dies des de l’entrada de la sol·licitud.  
Nombre de sol·licituds d’informació a l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell:  77 
Nombre de sol·licituds d’informació a l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell 
respostes abans de 10 dies:  72 
Percentatge de sol·licituds d’informació a l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell 
respostes abans de 10 dies:  92% 
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