NOTA INFORMATIVA SOBRE OCUPACIÓ. Data: 22 de desembre de 2011

- PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 2011 El passat mes de novembre es va obrir una nova convocatòria per a la realització de
Plans d’Ocupació Locals per a l’any 2011, segons normativa del Departament d’Empresa i
Ocupació de la resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre.
Aquestes accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el
cofinançament del Fons Social Europeu.
L’objectiu d’aquest programa és la contractació de persones desocupades que no cobrin
cap tipus de prestació (excepte si cobren PIRMI), per un període de 6 mesos i amb
jornada laboral a temps parcial (uns a 26,25 h/setmanals i altres a 30 h/setmanals). Al
llarg de la durada del contracte es farà una formació transversal o professionalitzadora
de 30 hores.
Aquesta normativa estableix dos requisits obligatoris als participants:
- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya.
- Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur, o que hagi
esgotat aquest subsidi en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació.
A la convocatòria de subvenció es va sol.licitar i ens han atorgat l'execució de 4 projectes
amb un total de 9 llocs de treball:
PROJECTE
MANTENIMENT VIA PÚBLICA
SUPORT al SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MPAL.
DINAMITZACIÓ JUVENIL
REFORÇ OFICINA d'ATENCIÓ al CIUTADÀ/ANA

LLOCS DE TREBALL A COBRIR
2 peons de la construcció
2 oficials de paleta
2 oficials pintors/es
1 assistent/a domiciliari/ària
1 educador/a social
1 oficial administratiu/va

L'Ajuntament de Vallirana col·labora amb l'Oficina de Treball (OTG) de Sant Feliu per a la
preselecció dels candidats/es que, tot consultant la base de dades del SOC i comprovant
que compleixen els requisits obligatoris establerts a la convocatòria, encaixen millor als
perfils professionals que sol·licita l'ajuntament en aquestes sis ocupacions.

Per a més informació us podeu adreçar a:
PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ - Tel. 93 683 22 62

PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 2011
(EMO/2667/2011)

PROJECTE 2

PROJECTE 1

MANTENIMENT VIA PÚBLICA
Departament responsable:
Obres i Serveis

Objectius i funcions:
 Millora de la mobilitat peatonal i viària amb seguretat i supressió de barreres
arquitectòniques:
- rectificació de voravies, formació passos adaptats de vianants, pavimentació i
adaptació de rampes en parcs urbans, adaptació d’accessos a edificis públics...,
- pintura de la senyalització horitzontal de la via pública i d'altres equipaments
municipals.
SUPORT AL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MUNICIPAL
Departament responsable:
Contractació:
Serveis Socials
1 assistent/a domiciliari/ària
Objectius i funcions:
 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
- suport en la preparació de menjars.

PROJECTE 3

DINAMITZACIÓ JUVENIL
Departament responsable:
Joventut

PROJECTE 4

Contractacions:
2 peons construcció
2 of. paleta
2 of. pintor/a

Contractació:
1 educador/a social

Objectius i funcions:
 Dinamització de joves segons les seves necessitats i interessos:
- organització d’activitats del Casal de Joves,
- treball amb joves en risc d’exclusió social,
- assessorament i orientació als joves (en temes d'ocupació, sexualitat,
prevenció de consum de tòxics...),
- suport al projecte PIDCES de l'institut públic i
- suport a l'elaboració del nou Pla Local de Joventut 2012-16
REFORÇ A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ/ANA
Departament responsable:
Contractació:
Recursos Humans
1 of. administratiu/va
Objectius i funcions:
 Reforç de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà/na per a poder mantenir el bon servei en la
primera atenció al ciutadà/ana:
- detecció de les necessitats dels ciutadans/es i canalització de les seves demandes vers
el departament corresponent per a la seva resolució.
- suport a la gestió del padró i del cens electoral.

