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Figueres contracta sis persones del
Pla de Garantia Juvenil i deu en atur
L’Àrea de Promoció Econòmica fa efectiva la iniciativa del SOC i del programa Treball i Formació
REDACCIÓ FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres contractarà un total de sis joves en
pràctiques en el marc del programa de Garantia Juvenil, iniciativa
europea d’ocupació per reduir
l’atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El SOC incentiva la contractació
en la modalitat de contracte de treball en pràctiques de joves amb
formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les
aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el
temps.
Els processos selectius es realitzaran durant la darrera setmana
de novembre i per a poder prendre-hi part i optar a un dels contractes en pràctiques oferts, els joves han de complir els requisits següents: ser beneﬁciaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
estar inscrits com a demandants
d’ocupació no ocupats (DONO) al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; acreditar la possessió d’un
títol universitari i complir els requisits que exigeix la modalitat del
contracte de treball en pràctiques
i la convocatòria d’aquest progra-

ma. Les preofertes vinculades a
aquests processos selectius han
estat difoses a través de la web de
l’Ajuntament de Figueres i els serveis de borsa de treball de les universitats de Girona, Vic i la Universitat Oberta de Catalunya, i també
s’han difós a través dels col·legis
professionals dels estudis de psicologia, sociologia, ciències polítiques i dret.
Els contractes s’iniciaran el proper 15 de desembre, són a jornada
completa i tenen una durada de sis
mesos. Com és habitual en aquesta mena d’actuacions, els joves
contractats disposen d’un pla de
pràctiques molt concret i estan tutoritzats per diversos tècnics del
consistori. Aquests contractes de
treball estan coﬁnançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons
Social Europeu 2014-2020, amb
un coﬁnançament del 91,89%.
Afectats per la pandèmia
L’Ajuntament de Figueres també
ha rebut una subvenció de 145.175
euros del programa Treball i Formació destinada a dur a terme
projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores,
especialment aquelles que s’han
quedat sense feina amb motiu de
la crisi de la Covid-19 i per a aquelles que tenen més diﬁcultats d’ac-

FEINES
Projectes als quals donaran
suport els sis joves contractats per l’Ajuntament
 Suport en el modelatge
de procediment administratiu
i al control i implantació de la
protecció de dades i transparència en els serveis de l’Ajuntament.
 Cartera de serveis de la regidoria de drets civils i feministes.
 Suport a l’estudi de la creació
de l’agència de desenvolupament econòmic.
 Posada en pràctica i desenvolupament dels procediments
de selecció de personal.
 Suport a les estratègies de
comunicació del Museu de
l’Empordà.
 Adaptació, desenvolupament
i coordinació de les línies
i estratègies de comunicació,
difusió i divulgació de l’activitat
de l’Àrea de Cultura i d’arts
escèniques de l’Ajuntament
de Figueres a les noves
aplicacions digitals.

cés al mercat laboral, per mitjà
d’accions d’experiència laboral i
accions de formació transversal.
En concret, la mesura Treball i
Formació convocatòria extraordinària Covid-19 va adreçada a
aquelles persones que han perdut
la feina a partir del 16 de març de
2020 (línia Covid) i a persones en
risc de caure en situació d’atur de
llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (línia PANP-Covid).
Aquests dos col·lectius han estat
els més afectats per l’estat d’alarma
i la crisi generada per aquest.
La subvenció, impulsada pel
SOC, pretén incidir de forma directa sobre aquests dos col·lectius
amb contractacions de nou mesos
a jornada completa i formació.
En total, en aquestes dues línies,
hi participaran 10 persones, 5 a la
línia Covid, amb suport a l’activitat
comercial (3 participants) i suport
a serveis socials (2 participants), i
5 a la línia PANP-Covid, amb projectes de suport auxiliar administratiu al servei d’habitatge (2 participants) i agents cívics i informadors de suport (3 participants).
La setmana passada es van dur
a terme els diferents processos de
selecció i es preveu que aquestes
10 persones comencin a treballar
a principis de desembre.

L’Ajuntament
llança una
enquesta sobre
feina i salut
emocional
REDACCIÓ FIGUERES

En la situació que estem vivint
a causa dels efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, i especialment en el cas d’aquelles
persones que busquen feina, és
molt important tenir cura de la salut o intel·ligència emocional. Per
això, des de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, en el marc del Pla de Reactivació Econòmica Municipal,
aquests dies s’està duent a terme
una enquesta en línia per a conèixer l’opinió ciutadana sobre
aquest àmbit.
Tothom qui ho vulgui la pot respondre, especialment aquelles
persones que estiguin buscant feina o que vulguin millorar la seva
situació laboral actual. Tanmateix,
també es vol conèixer el punt de
vista de les persones que treballen
per compte propi o per compte
d’altri i, en concret, dels professionals de l’orientació laboral.
Amb els resultats d’aquesta enquesta, des de l’Ajuntament de Figueres es continuarà treballant en
l’impuls d’una de les mesures previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Municipal. L’enquesta és
senzilla i molt ràpida de respondre, només us calen uns dos minuts del vostre temps. L’adreça és
la següent: cutt.ly/fgNI.
AJUNTAMENT

«Projectes Singulars» de formació de joves
de 16 a 29 anys per al sector comercial
REDACCIÓ FIGUERES

El 30 d’octubre es va iniciar el
programa Projectes Singulars
subvencionat pel SOC (Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya) en el qual s’imparteix la formació professionalitzadora de
Dependent/a de comerç i/o caixer/a amb llengua francesa de
238 hores de durada. Els mòduls
que s’imparteixen, entre altres,
són: Gestió de venda online;
Tècniques de venda (on s’utilit-

zaran simuladors de venda reals); Aparadorisme; Dinamització del comerç; Seguretat i higiene en el sector comerç i un mòdul de 50 hores d’atenció al públic en francès.
A més a més, els participants
assistiran a tres mòduls de formació complementària en administració electrònica, sensibilització mediambiental i igualtat
de gènere. En paral·lel, s’habilitarà els joves en competències

clau com a eina important en el
procés de cerca de feina.
Aquesta formació té per objectiu formar joves en edats
compreses entre els 16 i els 29
anys inscrits a la Garantia Juvenil
i que estiguin en procés de cerca
de feina per preparar-los per treballar en un sector amb tant de
pes a la comarca de l’Alt Empordà com és el comerç.
Els participants coneixeran de
primera mà el teixit comercial de

Una de les classes del nou curs.

la comarca a través de visites a
comerços i pràctiques voluntàries no remunerades, i col·labo-

raran amb entitats socials del
territori participant en activitats
socials.

AGENDA
Aprèn a fer tràmits en línia
En temps de la COVID-19, la relació amb les diferents
administracions és cada vegada més telemàtica.
Moltes persones tenen dificultats per fer ús dels
nous procediments i és per això que des de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
s’han programat els tallers subvencionats Administració electrònica: ja no cal moure’s de casa. L’objectiu és aprendre a fer les gestions des del mòbil: sistemes d’identificació, principals tràmits i recomanacions per fer transaccions electròniques segures.
DATES: 18 i 25 de novembre, 2, 9 i 16 de desembre.

Només cal apuntar-se a un d’aquests dies.
HORARI: De 10 a 12 hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer
i Balaguer (Ronda Sud, 3).
REQUISIT: Portar mòbil amb dades.
INSCRIPCIONS: A promocioeconomica@figueres.org
indicant les següents dades: nom i cognoms, telèfon,
correu i dia escollit.

Operador de carretons.
Norma UNE 58451 (24 h)
DATES: Del 30 de novembre al 27 de gener.

DIES: Dilluns i dimecres.
HORARI: De 19 a 21 hores.
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (Carrer Nou, 53)
Més informació i inscripcions a www.idfo.com i al
972 51 31 05

Microsoft Excel 2016, nivell avançat (30 h)
DATES: Del 7 al 28 de gener de 2021.
DIES: Dimarts i dijous.
HORARI: De 9.30 a 14.30 hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i
Balaguer (Ronda Sud, 3).

Més informació i inscripcions a www.idfo.com
i al 972 51 31 05

Més informació
Oficina d’Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres. Carrer del Rec Arnau, 6
(Antic Convent dels Caputxins).
Horari d’atenció al públic: atenció telefònica
al 972 674 261 (de dilluns a divendres, de 8.30 a
14.30 h.) o atenció telemàtica
a promocioeconomica@figueres.org

