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Punt autoservei SOC

L’Ajuntament incorpora un punt d’autoservei del Servei
d’Ocupació de Catalunya

Dimarts 2 de març de 2010

El Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament, situat a
l’edifici de Cal Botafoc (c. Sant Llorenç, 7) acull des d’aquesta setmana un punt
d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La instal·lació d’aquest
aparell, que és fruit d’un conveni entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament, té per objectiu, entre d’altres aspectes, evitar desplaçaments
innecessaris dels castellarencs i castellarenques a les oficines de treball de la
Generalitat.

Es tracta d’un sistema que permet realitzar determinats tràmits de les oficines de
treball de la Generalitat, així com facilitar-ne l’accés a la ciutadania, ja que els
usuaris podran accedir a algunes de les informacions i dels tràmits que ofereix
aquest organisme de forma directa i sense haver de desplaçar-se a l’oficina de
Sabadell.
 
Els tràmits que es poden dur a terme a través del punt són la consulta del catàleg de
presta¬cions per desocupació, la renovació de la demanda d’atur, l’obtenció de
certificats, informes i sol·licituds de prestacions i subsidis, la consulta de la situació
administrativa de l’interessat i el canvi de la mateixa, i la consulta sobre cursos de
formació i ofertes de treball. A més, el terminal permet actualitzar les dades del
currículum de les persones usuàries.

El funcionament d’aquest punt d’autoservei, que es fa a través d’una pantalla tàctil
de senzill ús, s’explicarà tots els dimarts i dijous a les sessions del Club de la Feina 
de Cal Botafoc, per tal de donar-lo a conèixer als usuaris i usuàries.

Es posen en marxa uns tallers de formació adreçats a les persones inscrites a la
borsa de treball

L’Ajuntament de Castellar del Vallès posa en marxa aquest mes de març diversos
tallers de formació de dues hores de durada adreçats a persones inscrites a la Borsa
de Treball. Es tracta d’un total de cinc tallers, que es duran a terme els dies 5, 9, 12,
23 i 26 de març i que s’impartiran a través del Departament de Promoció
Econòmica i Ocupació. Els tallers s’aniran impartint cada mes. 

En concret, els tallers, que es duran a terme de 9.30 a 11.30 hores, tractaran aspectes
orientats a facilitar la recerca de feina a les persones que es troben en situació
d’atur. Així, es realitzaran dos tallers d’informàtica (word bàsic), un sobre
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l’elaboració del currículum, un sobre les entrevistes de selecció i, finalment, un
taller sobre la recerca d’informació a internet.

Per obtenir més informació sobre aquests tallers i per formalitzar les inscripcions cal
adreçar-se presencialment al Club de la Feina, situat a l’edifici de Cal Botafoc, al c.
de Sant Llorenç, 7, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores, o bé trucar al telèfon
93 714 42 06 o enviar un correu electrònic a dpeio@castellarvalles.cat.
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