PLANS D'OCUPACIÓ – PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Els programes Plans d'Ocupació, i programes similars, són convocatòries anuals que subvenciona el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el cofinançament del Fons Social Europeu, que pretenen
afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat dels treballadors/ores participants a través de la
realització de projectes d'obres o serveis d'interès públic o social al nostre municipi.
L’objectiu d’aquest programa és la contractació de persones desocupades que per un període de 6
mesos per part de les administracions (locals, com els ajuntaments, o supramunicipals, com els
consells comarcals) i al llarg de la durada del contracte es fa una formació transversal i/o
professionalitzadora de durada variable.
Sempre s'ha d'esperar a cada convocatòria per a conèixer els requisits obligatoris per als participants,
si bé n'hi ha un fixe que és estar inscrit/a com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de
Catalunya. Altres requisits que s'han donat en convocatòries anteriors són, per exemple: tenir una certa
antiguitat d'inscripció a l'atur (6 mesos, 1 any…), cobrar alguna prestació o subsidi, no cobrar cap
prestació ni subsidi, tenir una edat compresa entre, que les ocupacions a contractar fossin de
determinat sector d'activitat…
L'Ajuntament de Vallirana, a través del Departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
col·labora amb l'Oficina de Treball (OTG) de Sant Feliu per a la preselecció dels candidats/es. Des de
l'OTG, consultant la seva base de dades i comprovant que compleixen els requisits obligatoris
establerts a cada convocatòria, ens envien els CV de les persones que encaixen amb els perfils
professionals de les ocupacions que sol·licita l'Ajuntament per a desenvolupar els projectes
subvencionats i finalment és el Departament de Recursos Humans el que fa la selecció dels
treballadors/ores a contractar junt amb els tècnics responsables de cada projecte.
Per estar assabentats de si hi ha alguna convocatòria oberta podeu preguntar al nostre Departament o
a les Oficines de Treball de la Generalitat, o consultar per internet a la pàgina del SOC.
Recomanació: És molt important mantenir actualitzades les dades de formació, experiència laboral,
disponibilitat i feines preferents a l'OTG perquè d'això en pot dependre que el sistema informàtic us
localitzi o no com a possible candidat/a.
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