AJUNTAMENT DE VALLIRANA
- PLANS EXTRAORDINARIS D’
OCUPACIÓ LOCALS 2010 -

Els PLANS EXTRAORDINARIS D’
OCUPACIÓ LOCAL 2010 es gestionen segons la normativa
del Departament de Treball a través de l’
ORDRE TRE/84/2010, de 22 de febrer (Projecte
Impuls-Treball) i tenen com a objectiu fomentar l’
ocupabilitat de les persones
treballadores en situació d’
atur inscrites com a demandants d’
ocupació al servei públic
d’
ocupació, i que inclou accions de contractació laboral i accions formatives.
Aquestes accions de contractació-formació estan subvencionades en el marc del
Programa operatiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya número
2007ES052PO007, per al període 2007-2013, amb el cofinançament del Fons Social
Europeu.
L'Ajuntament de Vallirana va sol·licitar les 22 contractacions que se'ns van preassignar a
l'esmentada ordre per a l'execució de tres projectes i des del 15 de juliol de 2010 hi
treballen 22 persones.
La totalitat de la subvenció va destinada a les despeses d'aquestes contractacions, amb
una durada de 6 mesos i una jornada laboral a temps parcial de 26 hores i 15
minuts a la setmana. A més a més és obligatori, però no forma part de la contractació i
de la jornada laboral, fer una formació mínima de 60h.
Els projectes a realitzar s'emmarquen exclusivament dins de tres sectors d'activitat:
-

Les energies renovables, eficiència i estalvi energètic.
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
La rehabilitació d'habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d'ús públic.

Aquesta normativa estableix tres requisits obligatoris als participants:
-

Estar inscrit/a un mínim 6 mesos com a demandant d'ocupació al Servei
d’
Ocupació de Catalunya (SOC).
No cobrar prestació o subsidi d'atur o els hi manqui un mes per a exhaurir-la (no
es considera subsidi l'ajut del PRODI ni la renda mínima d'inserció).
No haver participat en plans d'ocupació als anys 2008 i 2009.

L'Ajuntament de Vallirana col·labora amb l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de
Sant Feliu per a la preselecció dels candidats/es que, tot comprovant que cumpleixen els
requisits obligatoris, s'adapten millor al perfil professional que sol·licita l'ajuntament. Per
això és molt important mantenir actualitzades les dades d’
inscripció a l'OTG (formació
reglada i complementària, experiència laboral, disponibilitat i ocupacions preferents per a
treballar), ja que d'aquesta actualització en pot dependre la correcta derivació al procés
de selecció.

PLANS EXTRAORDINARIS D’
OCUPACIÓ LOCALS 2010

PROJECTE 1

CAMPANYA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ D’
ENERGIES RENOVABLES
Departament responsable:
Paisatge Urbà, Qualitat Ambiental i Medi Natural

Contractació:
6 informadors/ores

Objectius general i específics:
? Promoció de la reutilització, el reciclatge i la bona pràctica medi ambiental
(perquè la recollida selectiva -RAES- reverteix en la nova fabricació en els
materials i elements utilitzats en les energies renovables)
? Sensibilització a infants i jovent dels centres educatius en les temàtiques de
reciclatge i d'energies renovable

PROJECTE 2

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
Departaments responsables:
Comunicació / Dinàmiques Culturals i Turisme

Contractació:
2 aux. tècnics audiovisuals
4 auxiliars administratives

Objectiu general i específics:
? Conversió en format digital dels arxius i documents històrics i de l’
arxiu
audiovisual de la Televisió de Vallirana

PROJECTE 3

REHABILITACIÓ D’
EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
Departament responsable:
Polítiques Territorials

Contractació:
3 peons de la construcció
2 paletes
5 pintors

Objectius general i específics:
? Recuperació i rehabilitació d’
edificis municipals

Altres departaments col·laboren
extraordinaris d'ocupació:

per

a

la

realització

d'aquests

plans

? ALCALDIA I RECURSOS HUMANS

- Sol·licitud, selecció de personal i contractació

? PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
(àrees de formació i ocupació)

- Coordinació general, organització accions
formatives i preselecció de candidats/es

