NOTA INFORMATIVA SOBRE OCUPACIÓ. Data: 20 de novembre de 2015

INICI DEL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIÓ” DEL SOC
S’han incorporat 4 nous treballadors a la brigada
20/11/2015 – El passat 16 de novembre es va iniciar el projecte «Manteniment de l’espai públic a
Vallirana», que comportarà principalment l'arranjament de voreres i la instal·lació i reparació del
mobiliari urbà. L'execució d'aquest projecte està emmarcada en el programa Treball i Formació per a
persones desocupades no perceptores (Ordre EMO/204/2015) del Servei d’Ocupació de Catalunya i ha
permès contractar 4 treballadors (2 oficials paleta i 2 peons de la construcció).
Aquest programa combina accions de d'experiència laboral (6 mesos de contractació) amb accions
formatives (d'entre 80 i 120 hores de mòduls formatius vinculats a certificats de professionalitat).
Els objectius d’aquest tipus de programes són:
- afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat dels treballadors/ores participants
- la realització d'un projecte d'interès públic i social
La normativa d’aquesta convocatòria del SOC especifica dos requisits obligatoris als participants:
- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat al Servei d'Ocupació de Catalunya.
- Haver exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur, i no tenir dret a percebre'ls en el
moment de la presentació de l'oferta de treball.
A més estableix contractar persones de 45 anys o més.
L'Ajuntament de Vallirana ha col·laborat amb l'Oficina de Treball (OTG) de Sant Feliu de Llobregat en la
preselecció dels candidats. L'OTG va cercar, a través de la seva base de dades, els treballadors/ores
desocupats que complien els requisits obligatoris de la convocatòria i que millor encaixaven amb el
perfil professional de les ocupacions sol·licitades per l'Ajuntament. La selecció final ha estat realitzada
entre el departament de Recursos Humans i el departament de Serveis Tècnics, responsable de
l'execució del projecte.
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