AGENDA DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
I OCUPACIÓ
2018
EL VOSTRE BANC
D'OPORTUNITATS

Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
Regidoria de Promoció Econòmica

Presentació
Benvolgudes,
Benvolguts,
Us presentem l’Agenda de Promoció econòmica i ocupació que conté un
recull anual d’actuacions de promoció de l’ocupació i de suport a les
persones emprenedores i les empreses que formen el teixit productiu local.
Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt volem impulsar
actuacions que puguin afavorir que els santvicentins i santvicentines
en situació d’atur trobin una feina i també volem estar al costat
d’aquelles persones emprenedores i de les empreses locals ja que,
molt sovint, són les creadores d'ocupació al nostre municipi.
Enguany volem fer especial ènfasi en aquelles actuacions adreçades a
joves i a persones majors de 50 anys que presenten més dificutats
d’inserció laboral tant a nivell local com comarcal, segons dades de
l'Observatori de desenvolupament local del Maresme.
Aquest banc d’oportunitats planteja actuacions en dues àrees:
Promoció de l’ocupació
Suport a la creació d'empresa i foment de l'emprenedoria
Esperem que aquest banc d'oportunitats sigui del vostre interès i
permeti difondre, consolidar i complementar el ventall d’actuacions de
promoció econòmica i ocupació que es coordinen també des d’altres
ens supramunicipals (CCM, DIBA, SOC..) amb qui treballem de la mà
per afavorir la inserció laboral dels col.lectius més desafavorits i la
consolidació d’empreses que puguin generar ocupació al nostre
territori.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Gemma Duran i Franch
Regidora de Promoció econòmica i ocupació
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
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Alcalde-President
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

GENER
Dia i hora

Lloc

29 de gener a les 11h

Sala de Plens de l’Ajuntament

Presentació i inici del PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ en col.laboració amb el CCM
Els santvicentins i santvicentines participants es beneficiaran d’aquest
programa que combina formació transversal i professionalitzadora
amb un contracte real de treball per formar part de la Brigada
municipal d’Obres i serveis o donar un suport administratiu a la Policia
local de l’Ajuntament amb una durada de 6 mesos.
Us informem que per formar part d'aquest programa cal estar inscrits
/es a l'OTG (Oficina de treball de la Generalitat de Premià de Mar).
Els requisits d’aquest any són:
1) Persones en situació d’atur no perceptores de cap prestació ni
subsidi per desocupació.
Es donarà prioritat a les persones més grans de 55 anys que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i no tinguin
cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan
arribin als 65 anys.
2) Estar registrats a l'OTG de Premià de mar coma demandants de
feina no ocupats (DONO) amb perfil laboral de jardiner/a o bé
auxiliar administratiu amb tasques d'atenció al públic.
3) Tenir una carencia mínima de 18 mesos seguits inscrit/a a l’OTG
i de 12 mesos seguits sense treballar.

Mes informació al: 93 791 47 18
(Servei Local d’Ocupació)
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GENER
Dia i hora

Lloc

29 de gener a les 11,30h

Sala de Plens de l’Ajuntament

Presentació del PROGRAMA
D’ACOMPANYAMENT JUVENIL (1ª edició)
5 joves de Sant Vicenç de Montalt hi participaran .
Es realitzaran intervencions, tant individuals com grupals, amb
l’objectiu d’acompanyar-los en la definició i desenvolupament dels
seus projectes vitals i professionals. Es duran a terme accions
d’orientació, empoderament, actuacions formatives i d’inserció
basades en la metodologia per competències. Així mateix, es
realitzaran actuacions personalitzades de manera que la formació i la
metodologia s’adaptaran a les necessitats dels joves, que entren en
contacte amb professions i empreses, sempre acompanyats i
tutoritzats.
Requisits de participació:
•
Edat compresa ente 16 i 29 anys
•
No estar escolaritzat actualment a la formació reglada, o bé,
estar escolaritzat a l'ESO com a participant del Programa Fil
d'Ariadna.
Aquest Programa es fruit d'un treball transversal entre les àrees de
Joventut, Ocupació i Benestar social de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt.

Mes informació a:
www.svmontalt.cat, joventut@svmontalt.cat (Àrea de Joventut),
ncoma@svmontalt.cat (Àrea de Benestar social)
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FEBRER
Dia i hora

Lloc

de febrer a desembre

Centre Cívic El Gorg

Servei de MENTORING PER PREPARAR UNA
ENTREVISTA LABORAL
• Estàs preparat/ada per afrontar
un procés de selecció?
• Saps quines són les preguntes
més freqüents que et poden fer en
una entrevista de feina?
• Coneixes quines són les teves
competències
personals
i
professionals?
• T'has preparat per defensar-les
en una entrevista laboral?
De febrer a desembre s’ofereix un servei personalitzat a aquelles
persones que tinguin una entrevista laboral i la vulguin preparar.
Ens adaptem al dia i hora previs a l’entrevista real.
En aquesta servei personalitzat trobaràs els consells pràctics per
poder passar amb èxit l'entrevista de feina, un dels moments més
importants en tot procés de selecció. Coneixeràs els diferents tipus
d'entrevistes que hi ha, consells pràctics per l'abans, el durant i el
després de l'entrevista de feina, donarem importància a les
competències clau que es posen en joc i tots els temes relacionats per
a aconseguir amb èxit una nova feina.
Caldrà aportar dades reals del lloc de treball al que s’opta i de
l’empresa destí.

Les persones interessades poden trucar al 937914718 o enviar una
petició a promocioeconomica@svmontalt.cat
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MARÇ
Dia i hora

Lloc

8 de març a les 9,30h

Centre Cívic El Gorg

Esmorzar col.loqui "DONES,
LABORAL I ÈXIT PROFESSIONAL"

CONCILIACIÓ

Sant Vicenç reivindica el paper de les dones treballadores amb una
conferència-col·loqui gratuïta i oberta a tothom.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona,
la Regidoria de Promoció Econòmica
organitza una conferència-col·loqui sobre el
món de la dona treballadora.
La proposta va destinada a tots els públics,
homes, dones, dones empresàries en actiu,
mares treballadores, dones que cerquen feina.
Roser Sellés www.coaching-roserselles.com coach i experta en
Programació NeuroLinguística (PNL), s'ocuparà d'impartir la
conferència i dinamitzar el col·loqui posterior. Una mostra d'històries
anònimes d'empresàries i mares d'èxit, l'empresa com a experiència
educativa o el paral·lelisme entre l´empresa i els fills són alguns dels
temes que es posaran sobre la taula en aquesta sessió que clourà amb
un reconeixement a les dones assistents.
Se servirà un esmorzar per les persones participants.
La xerrada és gratuita per a totes les persones participants.

Us hi podeu inscriure emplenant el formulari a www.svmontalt.cat
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ABRIL
Dia i hora

Lloc

4 d’abril a les 11h

Sala de Plens de l’Ajuntament

Presentació del PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2018
L’Ajuntament va obrir el 2017 el procés selectiu per contractar
temporalment persones que es trobessin en situació d’atur. Es
tractava d’una convocatòria de caràcter bianual (2017-2018), que
oferia 7 places de plans d’ocupació, subvencionada per la Diputació de
Barcelona amb 80.493€ i que permetrà que durant el 2018 7 persones
puguin treballar a l’Ajuntament per un període d’entre 4 i 6 mesos,
depenent del lloc de treball.
Els perfils professionals que donaran suport a diferents àrees de
l’Ajuntament són:
•
•
•
•

1 auxiliar administratiu/va
2 agents cívics de Medi Ambient
1 paleta oficial 1a.
3 peons de Brigada de parcs i jardins
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MAIG
Dia i hora

Lloc

Dimecres 9 i divendres 11

Centre cívic el Gorg

SPEED DATING 2018 - SECTOR HOSTELERIA (1ª Edició)
L’Speed Dating, o també conegut com a “cita rápida” és un sistema de
cites ràpides que es va originar per primera vegada als Estats Units
amb la finalitat de trobar persones afins per a iniciar una amistat o
relació sentimental. En els darrers anys s’han portat a terme variants
de l’Speed Dating tradicional aplicades sobretot a l’àmbit empresarial
i professional.
Actualment, dos dels canals més efectius per a la cerca de feina són
l’autocandidatura i el networking. Per això és important que els/les
demandants d’ocupació coneguin aquests canals i es preparin per a
moure la seva candidatura amb solvència.
La finalitat de l’acció que es presenta és que els i les participants
entrenin l’autocandidatura utilitzant aquesta tècnica. Les persones
participants tindran l’oportunitat de preparar la presentació de la
seva candidatura (sessió 1) i de presentar-la a professionals de
l’àmbit de rrhh així com a professionals d’empreses del territori
(sessió 2).
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MAIG
Dia i hora

Lloc

Dimecres 9 a les 9,30h

Centre cívic el Gorg

SESSIÓ 1
·
·
·

Autocandidatura i networking. Els canals més efectius per a la
cerca de feina.
Les competències. Un actiu de la candidatura.
El discurs d’autocandidatura. Construir una presentació solvent

Dia i hora

Lloc

Divendres 11 a les 9,30h

Centre cívic el Gorg

SESSIÓ 2
·
·
·

Speed Dating amb empreses reals i professionals dels RRHH
Retorn i valoració de les presentacions de la candidatura.
Conclusions amb els/les participants.

S'informarà a les empreses locals del sector hostaleria de la possibilitat
d'entrevistar personal qualificat de la Borsa de treball de l'Ajuntament
per cobrir necessitats de personal internes.

Inscrpcions gratuïtes a www.svmontalt.cat
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JUNY
Dia i hora

Lloc

Dimecres 13 a les 17h

Espai Jove El Cau

SESSIÓ INFORMATIVA del PROGRAMA BRIGADA
JOVE 2018 (3ª edició)
La idea de crear una “Brigada jove” al municipi de Sant Vicenç de
Montalt respon a diferents objectius i necessitats detectades en
matèria d’ocupació per al col·lectiu de joves:
1 Possibilitar l’accés a l’ocupació dels joves i que en període de
vacances percebin uns ingressos i s’iniciïn en el mon laboral.
2 Fomentar una tasca pedagògica on aquests/es joves prenguin
consciència de les hores de dedicació i esforç que suposa
mantenir el mobiliari urbà i els espais municipals en òptimes
condicions i que adquireixin a la vegada uns hàbits de treball i de
respecte per l’entorn.

Es proveirà, en règim laboral temporal, 5 llocs de treball a jornada
parcial (25h setmanals) com ajudants de Serveis municipals destinats a joves de 16 a 23 anys per un període de 2 mesos, entre juliol i
setembre de 2018 d’acord amb unes bases reguladores del procés
selectiu Brigada jove 2018.

Mes informació i bases reguladores per participar en el programa
a www.svmontalt.cat
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JULIOL
Dia i hora

Lloc

Dilluns 2 a les 9,30h

Centre cívic el Gorg

Curs intensiu d'ANGLÈS PER A TREBALLAR
Places limitades
El Cicle de formació per l’ocupació 2018 ofereix una proposta molt
interessant pensada per a treballadors en actiu que volen millorar la
seva ocupabilitat i persones que es troben a l’atur. Es tracta d'un curs
intensiu d'anglès que s'impartirà del 2 al 30 de juliol.
El curs porta per títol “English at work , using business english”, anirà
a càrrec de Víctor Collet docent-traductor jurat i es farà al Centre Cívic
El Gorg els dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 12.30h.
Caldrà acreditar almenys un nivell Intermediate d’anglès.
Es realitzarà prova prèvia de nivell.
Curs intensiu gratuït cofinançat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt i la Diputació de Barcelona.

Pre-inscripcions obertes a www.svmontalt.cat
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SETEMBRE
Dia i hora

Lloc

25, 26, 27 de 9:30 a 13:30h

Centre cívic el Gorg

Curs de suport a la creació d’empresa i
l’emprenedoria ELABORA EL TEU PLA
D’EMPRESA
Tens una idea de negoci?
Vols empendre alguna activitat i saber per on pots començar?
Apunta´t-hi!

CURS GRATUÏT
Objectius del curs:
•
•
•
•
•
•
•

Com passar d’una idea a la realitat
Com dissenyar un full de ruta d´actuacións estratègiques
Entendre les finances del petit negoci
Prendre decisions financeres
El Pla de Marketing d´un petit negoci
El valor de les persones a l´empresa (rrhh)
On elaborar un Pla de Negoci Tutoritzat

Les inscripcions estan obertes a www.svmontalt.cat
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OCTUBRE
Dia i hora

Lloc

3 d’octubre a les 10h

Centre cívic el Gorg

Sessió informativa per presentar el PROGRAMA
REEMPRESA
La Regidoria de Promoció Econòmica, conjuntament amb el
TecnoCampus Mataró-Maresme, han programat una sessió
informativa amb l’objectiu de donar a conèixer el programa
Reempresa a totes aquelles persones del municipi que volen cedir o
bé donar continuïtat a activitats empresarials existents.

Ets emprenedor/a? Què és Reemprendre?
“Vull reemprendre” o “vull cedir” són les dues expressions que
resumeixen el significat d'aquesta iniciativa. El gran repte per a les
administracions que impulsen aquest projecte és aconseguir que
projectes empresarials viables que es veuen obligats a tancar trobin
la manera de reeixir i seguir aportant riquesa al nostre territori.
Reempresa és un espai de trobada entre l'empresari que ha de deixar
el seu negoci i l'emprenedor que busca un projecte per tirar endavant.
Entre qui vol o necessita cedir i qui vol reemprendre.
SESSIÓ INFORMATIVA GRATUÏTA

Les persones interessades a prendre'n part s’han d’inscriure
mitjançant el formulari de www.svmontalt.cat
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NOVEMBRE-DESEMBRE
Dia i hora

Lloc
Centre Cívic El Gorg

Inici del les CONTRACTACIONS EN PRÀCTIQUES
DE JOVES DEL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
(2ª edició)
L’Ajuntament contractarà joves durant 6 mesos
de novembre/desembre 2018 a maig/juny 2019.
Cal estar inscrit a l'Oficina de treball de la
Generalitat de Premià de Mar com a demandant
de feina no ocupat (DONO) i a Garantía Juvenil
(sol·licitud d'informació i suport per a la
inscripció a la Garantia Juvenil al 93 741 16 16)
Requisits per accedir a la convocatòria:
•
Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels
Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic
Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la
lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els
estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori
espanyol que habiliti per a treballar.
•
Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
•
Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació
professional de grau mig o superior o títols oficialment
reconeguts com a equivalents.
•
Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de
sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.
•
No haver treballat en el dia natural anterior a la data de
presentació de la sol·licitud.
•
No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a
la data de presentació de la sol·licitud.
•
No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior
a la data de presentació de la sol·licitud.

Més informació a www.svmontalt.cat
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TELÈFONS I ADRECES
D'INTERÈS
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ
c/ Sant Antoni 13, 2ª planta | Sant Vicenç de Montalt
Tel. directe: 93/ 7914718 | promocioeconomica@svmontalt.cat
Horari d'atenció de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 19 h.
OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT –
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
Carrer d'Elisenda de Montcada, 65, baixos
(entrada: cantonada c. del Pilar) | 08330 Premià de Mar
Telèfon: 93 790 56 08 | 93 790 91 65 (prestacions)
93 790 91 66 (ofertes) | 93 790 91 67 (contractes)
Fax: 93 790 53 66
Contacte: ot_premia.soc@gencat.cat
Adreça web: http://serveiocupacio.gencat.cat
Horari d'atenció de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

SERVEI D’EMPRENEDORIA DEL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME
Pl. Miquel Biada, 1 | 08301 Mataró
Tel.: 93 693 14 50 | Fax: 93 757 21 12
A/e: emprenedoria@ccmaresme.cat
Horari d'atenció de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

PARC TECNO CAMPUS MATARÓ - MARESME
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró
Horaris d'atenció:
Parc empresarial: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.
Punt d'informació a l'estudiant (PIE): de dilluns a divendres,
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Telèfons:
Universitat +34 93 169 65 01
Parc empresarial +34 93 169 65 02
Màsters, Postgraus i Formació Continuada +34 93 702 19 59
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Per motius d'organització i/o
imprevistos l'Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt es
reserva el dret de modifcar el
dia i/o l'hora de les actuacions
prevsites per al bon
desenvolupament d'aquestes.
Qualsevol variació en la
programació es comunicarà al
web municipal
www.svmontalt.cat

Organitza:

Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
Regidoria de Promoció Econòmica

Amb el suport de:

