Transparència

IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Servei Local d’Ocupació (SLO)

Àrea
Hisenda, Promoció i Desenvolupament
Econòmic

INTRODUCCIÓ
El Servei Local d'Ocupació (SLO) ofereix la competència tècnica d’un equip de
professionals i una metodologia innovadora en ocupació amb més de 20 anys
d’experiència. Des d'aquí, es proporcionen eines per millorar les competències
d’accés al mercat de treball de les persones que es troben en recerca de feina
mitjançant monogràfics i tallers específics. També s'ofereix atenció personalitzada
a les empreses en la definició de perfils ocupacionals en la gestió de les ofertes de
treball (borsa de treball).
QUINS SERVEIS OFERIM?
Demandants:
-Informació i assessorament als ciutadans en recerca de feina del mercat de treball
-Orientació laboral personalitzada seguint la metodologia de l’ocupabilitat per
competències
-Borsa de treball telemàtica i espai de club de feina
-Programes de millora en la recerca de feina i de l’ocupabilitat
-Programes d’inserció laboral
Empreses:
-Atenció de les necessitats de personal de les empreses de la Garriga
-Difusió de les ofertes de treball per mitjans telemàtics i en el club feina
-Preselecció de candidats de la borsa de treball ajustats al perfil sol.licitat per
l’empresa
-Prospecció i anàlisi d’ocupacions per conèixer i estudiar les organitzacions

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’O.A.C. es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i
dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per
Internet, a través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=089)

També s’atenen consultes presencialment amb cita prèvia.
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COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?

-Entrevistar a les persones que accedeixen a la borsa de treball per primer cop en un
període breu des del dia que es demana hora
-Oferir una atenció personalitzada, treballant l’empoderament i l’acompanyament a
les persones en el seu procés de recerca de feina
-Actualitzar la borsa de treball de manera ràpida: altes, baixes, renovacions
-Difondre les ofertes de treball a la web https://www.diba.cat/slo/
-Donar resposta d’una manera àgil a les consultes tant de manera presencial com
telefònica a les persones en recerca i a les empreses
-Informar dels programes i projectes que es duen a terme tant de recursos laborals
com de formatius
-Gestionar les ofertes de treball amb immediatesa
-Actualitzar i fidelitzar la base de dades de les empreses donades d’alta al SLO
 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
- Bústia de suggeriments, queixes i agraïments
- Enquestes de valoració de les activitats formatives i tallers de millora de
l’ocupabilitat
-Resum d’indicadors del Servei Local d’Ocupació

ON SOM?
Adreça: Plaça de l’església, 2 entresol -1
Telèfon: 93 860 52 94
Correu-e genèric: clubdefeina@ajlagarriga.cat
Horari: de 8 a 15h de dl a dv, de 16,30 a 19h dl
RESPONSABLES
Responsable polític del SLO: Jordi Pubill
Correu-e: jpubill@ajlagarriga.cat
Tècnics/ques: Núria Calls Rimundi i Gerard Cuní Jutglar
Correu-e: ncalls@ajlagarriga.cat i gcuni@ajlagarriga.cat
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NORMATIVA APLICABLE
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

Data realització
23/07/2015

