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Les 14 persones escollides per a treballar aquest primer semestre de 2011,
acompanyats de la tècnica d'ocupació i del tècnic d'organització de l'Ajuntament

28 persones treballaran a l’Ajuntament aquest 2011 gràcies a un
Plans d’Ocupació Locals convocats per la Generalitat

Dilluns 17 de gener de 2011

Les tasques que desenvoluparan tindran a veure amb l’impuls de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Un total de 28 persones en situació d’atur treballaran aquest 2011 a l’Ajuntament de
Castellar gràcies als Plans d’Ocupació Local aprovats per la Generalitat de
Catalunya en àmbits vinculats amb sectors estratègics, emergents o innovadors. Les
persones seleccionades realitzaran tasques relacionades amb el projecte Continuem
impulsant les TIC que donarà continuïtat al programa d’impuls de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació engegat l’any passat també a través d’una
convocatòria extraordinària de plans d’ocupació.

La contractació de les persones beneficiàries dels nous plans d’ocupació s’ha dividit
en dos períodes, que van de gener a juliol i de juliol a desembre. Per al primer
semestre d’enguany, 14 persones escollides a través d’un procés de selecció realitzat
recentment s’han incorporat avui dilluns, 17 de gener, als respectius llocs de treball
assigants. Les 14 persones restants s’escolliran a través d’un altre procés de selecció
que es durà a terme a partir del mes de maig i s’incorporaran a la feina durant el
segon semestre d’aquest 2011.

El projecte Continuem impulsant les TIC es divideix en dos vessants: d’una banda,
l’inventari i descripció de tràmits, mecanització de dades i digitalizació de
documents per a diferents àrees municipals. Un total de 20 persones amb perfil
administatiu treballaran en aquest àmbit al llarg d’aquest 2011 (10 al primer
semestre i 10 més al segon semestre). El segon vessant del projecte consisteix a
difondre les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania a través
del Centre de Coneixement El Mirador. Aquest àmbit comptarà aquest 2011 amb la
participació de 8 treballadors/es (4 al primer semestre i 4 més al segon semestre),
que faran tasques de dinamització digital.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la vila una
subvenció total de 192.526,49 euros per a la contractació d’aquestes 28 persones. A
més, el Consorci per l’Ocupació del Vallès Occidental assumirà en aquesta edició la
formació específica que rebran els beneficiaris dels plans d’ocupació.
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