
Xarxa 
Comunal  
d’Ocupació

Eina comunal d’accés 
al mercat laboral
Relocalitzar, democratitzar 
i transformar l’economia local



Accés comunal al mercat laboral
La Xarxa Comunal d’Ocupació neix per generar una estructura 
comunal on convergeixin les necessitats de contractació de 
les empreses locals amb les necessitats laborals de les 
persones demandants de feina.

Objectius
La precarietat i la discriminació són un dels principals efectes 
de l’actual model d’accés al mercat laboral. Amb aquesta eina 
es pretén combatre l’exclusió que pateixen els col·lectius 
més vulnerables per raó de gènere, raça, origen, edat, 
situació familiar o classe social, i esdevenir, a més, un recurs 
per a la regularització de les persones en situació irregular.

Valors
Incidint en el mercat laboral, volem contribuir a transformar 
l’economia i a caminar cap a la relocalització, la democratitza-
ció i la transició ecosocial.

Busques feina?
A la XaCO hi pot accedir qualsevol persona que compleixi 
amb els següents requisits:

• No disposar d’un contracte de feina en actiu

• Disposar de les condicions per realitzar una regularització 
per arrelament social o disposar de DNI o NIE.

• Ser veïna dels barris de Sants, Sants-Badal, Hostafrancs 
o La Bordeta.

• Tenir un domini bàsic del català i/o del castellà



Les inscripcions es poden realitzar virtualment a través 
de la web: comunalitatsants.cat/xaco
També es poden realitzar en format presencial a la seu 
de la Comunalitat de Sants: Carrer Constitució 19, Bloc.
En horari de de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 15h a 16h.

Necessites contractar personal?

T’animem a col·laborar amb la XaCO i a formar part de la 
xarxa d’entitats compromeses amb la contractació cons-
cient i responsable.

Inscriu la teva oferta de feina a: comunalitatsants.cat/xaco

Les ofertes han de complir amb els següents criteris:

• Respectar de manera acurada la legalitat vigent 
en matèria laboral

• Estar situades al districte de Sants-Montjuïc

Acompanyament
Des de la XaCO us oferim una atenció i un acompayament 
personalitzat en cadascun dels àmbits següents:

• Realitzem el servei de cerca i selecció de personal

• Oferim assessorament per accedir a ajudes, subven-
cions i recursos públics derivats de la contractació.

• Realitzem els tràmits necessaris per a la contractació 
de persones en situació administrativa irregular.



www.comunalitatsants.cat/xaco
@comunalitatsnts
xarxaocupacio@comunalitatsants.cat
Lloc i horari d’atenció presencial:
Dimecres i dijous de 9.00 a 14.00h
C. Constitució 19, Bloc 8

Comunalitat de Sants
Espai de transformació social dels barris de Sants que camina 
cap a la relocalització, la democratització i la transició ecosocial 
de l'economia.

Promou i finança:


