DATA NOTA INFORMATIVA OCUPACIÓ: Gener de 2011

AJUNTAMENT DE VALLIRANA
- PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 2010 Els PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 2010 es gestionen segons la normativa del Departament
de Treball a través de l’Ordre TRE/2665/2010, de 30 de juliol (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 el passat mes de setembre un pla d'ocupació per
a l'execució de cinc projectes, a desenvolupar amb la contractació d'11 treballadors/ores,
que ha estat atorgat el 29 d’octubre en la seva totalitat. Així doncs, des del 23 de
novembre de 2010 hi treballen 11 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 fer una formació transversal o
professionalitzadora d'una durada mínima de 30 hores dins la jornada laboral.
Els projectes a realitzar s'emmarquen exclusivament dins de sis sectors d'activitat:
- Medi ambient (veure projecte 1)
- Sostenibilitat urbana (veure projectes 2 i 5)
- Serveis relacionats amb les activitats bàsiques de la vida diària (veure projecte 3)
- Dinamització i cohesió comunitària (veure projecte 4)
- Tecnologies de la informació i la comunicació (veure projecte 6, per a l’any 2011)
- Arranjament d’habitatges, equipaments i espais públics
Aquesta normativa estableix dos requisits obligatoris als participants:
- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya.
- No haver participat en un altre pla d'ocupació amb un contracte de durada igual o
superior a 6 mesos en els 18 mesos anteriors a la data de l'oferta de treball.
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 compleixen els
requisits obligatoris, s'adapten millor al perfil professional que sol·licita l'Ajuntament.
En aquesta mateixa convocatòria (TRE/2665/2010) s'ha resolt la subvenció atorgada
per a l'any 2011 amb la contractació d'un total de 14 persones. Així doncs, aquest
any 2011 s’executaran els mateixos 5 projectes amb les 11 ocupacions atorgades al 2010
i, a més a més, s’executarà el projecte “Aplicació de les TIC a la comunicació municipal i
digitalització de l’arxiu videogràfic municipal i elaboració de continguts videogràfics”, amb
la contractació d'1 auxiliar tècnic/a informàtic i 2 tècnics/ques audiovisuals.
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PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 2010-2011
NETEJA I CONSERVACIÓ DE BOSCOS I ESPAIS PERIURBANS
Departament responsable:
Contractació:
Paisatge Urbà, Qualitat Ambiental i Medi Natural
6 treballadors/ores forestals
Objectius general i específics:
 Control de la vegetació als marges dels boscos periurbans:
eliminació de males herbes i del pi blanc

-

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Departament responsable:
Contractació:
Polítiques Territorials
2 peons via pública
Objectiu general i específics:
 Millora de l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, sobretot
en el camp de la urbanització: rectificació de voravies, formació de passos
adaptats de vianants, pavimentació i adaptació de rampes en parcs urbans,
adaptació d’accessos a edificis públics...
SUPORT AL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MUNICIPAL
Departament responsable:
Contractació:
Polítiques Socials, Habitatge Social i Salut
1 assistent/a domiciliari/ària
Objectius general i específics:
 Millora de la qualitat de vida de les persones dependents: manteniment i
potenciació de la seva autonomia, acompanyaments fora del domicili, suport
tasques de la llar (neteja i ordre domicili) i en la preparació de menjars.
DINAMITZACIÓ DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Departament responsable:
Contractació:
Joventut
1 educador/a social
Objectiu general i específics:
 Dinamització de joves en risc d’exclusió social segons les seves necessitats i
interessos (ocupació, sexualitat, prevenció consum tòxics...): coneixement de la
seva realitat i disseny i desenvolupament d'activitats d'orientació i motivació.
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I COMERCIAL
Departament responsable:
Contractació:
Dinàmiques Culturals i Turisme
1 dinamitzador/a turístic/a
Objectius general i específics:
 Dinamització del turisme de muntanya: recopilació d'informació a la comarca i la
província de rutes ja existents i de possibles recursos i subvencions i
plantejament de possibles rutes de turisme de natura, familiar i esportiu.
APLICACIÓ DE LES TIC A LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL: DIGITALITZACIÓ
ARXIU VIDEOGRÀFIC MPAL. I ELABORACIÓ CONTINGUTS VIDEOGRÀFICS
Departament responsable:
Contractació:
Comunicació
1 aux. tècnic/a informàtic
2 aux. tèc. audiovisuals
Objectius general i específics:
 Generació de continguts per al web audiovisual de l’Ajuntament (gravació i
publicació) i digitalització de continguts videogràfics de la televisió municipal

(*) CONTRACTACIONS ATORGADES PER A L’ANY 2010 I PER AL 2011
(**) CONTRACTACIÓ ATORGADA NOMÉS PER A L’ANY 2011

