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Actualitat

L'Ajuntament fa pública l'oferta de cursos de formació ocupacional
de la propera tardor

Dimecres 18 de juliol de 2007
Les inscripcions es poden formalitzar al DPEIO fins al 15 de setembre
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha fet pública aquests dies l'oferta de cursos de
formació ocupacional per a persones en situació d'atur que començaran els mesos de
setembre i novembre propers. En total, s'impartiran cinc cursos: aplicacions
informàtiques de gestió, cuiner/a, soldador/a d'estructures metàl·liques lleugeres,
auxiliar d'infermeria en geriatria i P.G.S. mecànica i soldadura. Les inscripcions per
assistir als cursos es poden formalitzar fins al 15 de setembre al Departament de
Promoció Econòmica i Ocupació (DPEIO), situat al carrer de Sant Llorenç, 7 (Cal
Botafoc), o trucant al telèfon 93 714 42 06. Per accedir a alguna de les places cal
estar a l'atur i inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (carrer de Sardà, 121-123 de
Sabadell) com a demandant d'ocupació abans de l'inici del curs. Els cursos són
totalment gratuïts per als assistents ja que estan subvencionats pel Servei d'Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu. El curs d'aplicacions informàtiques de gestió
és de 334 hores, començarà durant el mes de setembre i finalitzarà al març de 2008.
Pel que fa al curs de cuiner/a, de 569 hores, també començarà el mes de setembre, i
acabarà al maig del proper any. El curs de soldador/a d'estructures metàl·liques
lleugeres té una durada de 419 hores, i començarà al setembre i acabarà al
novembre, mentre que el d'auxiliar d'infermeria en geriatria, de 500 hores de durada,
començarà el setembre i finalitzarà l'abril de 2008. D'altra banda, el curs de P.G.S.
mecànica i soldadura, tindrà una durada de 899 hores, i és l'únic que s'adreça als
menors de 25 anys. Aquest curs començarà durant el mes de novembre i acabarà al
juny de 2008. El cost total per poder dur a terme aquesta formació serà de prop de
291.380 euros. L'Ajuntament (DPEIO) ha sol·licitat unes subvencions per cobrir tota
aquesta despesa. Així, es preveu que la Diputació de Barcelona (que subvenciona el
55% del curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria) aporti 41.232 euros i que la
Generalitat n'aporti uns 186.000 a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (que
subvenciona el 100% dels cursos d'aplicacions informàtiques de gestió, cuiner/a,
soldador/a d'estructures metàl·liques lleugeres i P.G.S. mecànica i soldadura).
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