Ajuntament de Tona

SERVEI D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Qui som?
L’Àrea de Desenvolupament Local dels municipis
mancomunats.
ÀREA DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNITAT
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA DESENVOLUPAMENT LOCAL I GESTIÓ
PATRIMONIAL
Responsable polític: Carles Padrós

A qui ens adrecem?
A les persones en situació de desocupació, les que
cerquen la millora professional, a empreses i
emprenedors.

Canals per accedir al servei
MANCOMUNITAT PLANA
Adreça: Sector El Quadro, s/n Malla
Telèfon: 93 812 54 45
Correu electrònic: sdl@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. De
dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h.
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10, Tona
Telèfon: 93 887 02 01
Correu electrònic: oac@tona.cat

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Desenvolupament local Mancomunitat
-Xarxa Serveis Locals d’Ocupació -Xarxa Xaloc
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances
fiscals i generals de Tona

CARTA DE SERVEIS

OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Què oferim?
BORSA DE TREBALL
Servei gratuït d'intermediació laboral entre les persones que busquen feina i les
empreses que ofereixen llocs de treball. Aquest servei es presta, juntament amb
la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.
SI BUSQUES FEINA
Per donar-se d'alta d'aquest servei cal tenir edat laboral (mínim 16 anys), estar
empadronat a algun dels municipis de la Mancomunitat, assistir a una sessió
informativa i fer una entrevista amb l’orientador laboral.
Cal trucar per demanar hora, i la documentació que cal portar per la sessió
d'acollida és: DNI / NIE , Vida laboral i Currículum Vitae.
SI ETS EMPRESA I BUSQUES PERSONAL
Cal seguir aquest procediment:
A - Donar d'alta l'empresa al servei
B - Donar d'alta l'oferta de feina

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Aquest servei té per objectiu acompanyar a totes aquelles persones que
busquen feina o que cerquen una millora laboral, oferint el suport especialitzat
i l’atenció individualitzada d'un orientador laboral.
Consulta i accedeix als serveis relacionats:
 Clubs de feina
 Orientació i assessorament personalitzat
 Tallers monogràfics per la recerca de feina

FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL
El Servei de Desenvolupament Local dissenya accions formatives adreçades a la
població jove i adulta, amb l'objectiu de qualificar i perfeccionar les competències
professionals i bàsiques de les persones, afavorint al seu desenvolupament integral.

GESTIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació de persones
aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i
social. L'Àrea de Desenvolupament Local ofereix als ajuntaments de la
Mancomunitat suport en la gestió d’aquests plans.

PRESELECCIÓ I CAPACITACIÓ DE PERSONAL
Suport empreses i als Ajuntaments en la preselecció de personal i la formació dels
seus treballadors. Per sol·licitar aquest servei cal enviar un correu electrònic a
sdl@mancoplana.cat o trucar al 93 812 54 45.

ASSESSORAMENT EMPRESES I EMPRENEDORS
Assessories i consultories especifiques sobre diferents àmbits de
l’empresa i orientació per la posada en marxa d’un negoci en
col·laboració amb altres entitats especialitzades amb les que tenim
conveni com Creacció i SECOT.

FORMACIÓ PER EMPRESES I EMPRENEDORS
 Conferències i tallers temes d’actualitat i d’interès empresarial.
 Programa de Formació per Empreses i Emprenedors d’Osona.

INFORMACIÓ AJUTS PER LA CONTRACTACIÓ
Informació sobre les subvencions, bonificacions i programes per a la
contractació i formació de personal.

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Acompanyar a les persones en el procés de recerca de feina i
col·laborar-hi per definir del seu itinerari de recerca.
-Informar a les persones demandants d’ocupació dels processos de
selecció gestionats pel servei que s’adeqüin al seu perfil.
-Donar suport a empreses en la preselecció de personal, definició
dels llocs a treball a cobrir, i gestió de les ofertes de feina.
-Col·laborar amb les empreses usuàries i emprenedors en totes les
activitats i projectes que participi; facilitant l’accés als programes,
recursos i a la informació.
COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-Temps mig d'espera per fer l'entrevista ocupacional i entrevista per
emprenedoria no superior a 10 dies.
-Temps d'espera no superior a 48 hores per iniciar la gestió d’una
oferta des de la recepció de la sol·licitud.
-Temps mig d'espera tancament d'una oferta no superior a 30 dies.
-Grau de satisfacció de persones, emprenedors i empreses usuàries
participants en programes i accions, amb un resultat de 7 sobre 10.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos

