DECRET D’ALCALDIA
APROVAR LA POSADA EN MARXA DE LA INICIATIVA DEL CANAL DE COMUNICACIÓ
PER INFORMAR I ACOMPANYAR ALS CIUTADANS A LA RECERCA DE FEINA.- Exp.
473/2020

Vist la memòria referent a la iniciativa de comunicació presentada per la regidora de treball i
ocupació que a continuació es transcriu:

Actualment aquesta divulgació és fa a través de publicacions i enllaços al web de
l’ajuntament on actualment hi ha diferents enllaços de webs relacionades amb la cerca
de feina com és la de Feina Activa de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa d’Ocupació
del Baix Penedès, les feines que poden publicar altres ajuntaments de la Comarca que
si que disposen de servei de treball i ocupació, i altres cercadors d’ofertes de feina, a
més de cursos formació ocupacional i altres procediments i informació que dóna el
SOC i que son d’interès per la ciutadania. També s’hi pengen les ofertes de feina de
demandants d’ocupació que ens ho sol·liciten.
És una actuació complementaria, en cap cas es tracta de crear un servei nou, ni
replicar cap altre existent. Es tracta simplement d’informar directament i freqüentment
a qui així ho sol·liciti, a través d’una aplicació, una APP mòbil coneguda com és el
WhatsApp. La informació transmesa seran noves ofertes de feina que hi hagi
publicades a través d’altres serveis d’ocupació i que puguin ser d’interès pel ciutadà,
així com també cursos de formació ocupacional que es realitzin a nivell comarcal ja
publicats que estiguin en fase d’inscripció i altres comunicacions com la d’informar del
servei d’orientació laboral que ofereix la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès i del qual
disposem de forma presencial uns dies al mes al nostre ajuntament.
La finalitat d’aquest canal és comunicar i informar a la ciutadania que prèviament ho
ha sol·licitat. Serà l’interessat qui haurà de fer els següents passos indicats en els
comunicats per inscriure’s als del seu interès.
L’Ajuntament penjarà un formulari a la web de l’ajuntament a l’apartat de la Regidoria
de Treball i Ocupació, en aquest es demanaran dades bàsiques del ciutadà, com el
seu nom complet, l’adreça, el nivell d’estudis, idiomes, l’edat, el telèfon de contacte, el
correu electrònic, WhatsApp que és una APP molt coneguda i utilitzada mitjançant la
qual farem la distribució de la informació, entre altres. El ciutadà omplirà el formulari
sense adjuntar cap Currículum Vitae. En el formulari també s’haurà de signar l’actual
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“La Regidoria de Treball i Ocupació de l’ Ajuntament de Banyeres del Penedès vol
posar en marxa un canal de comunicació directe amb qui ho sol·liciti per informar i
acompanyar als ciutadans que ho requereixin i així ho sol·licitin.
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Des de la regidoria de Treball i Ocupació, es vol posar marxa un canal de comunicació per
informar i acompanyar als ciutadans a la recerca de feina.
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llei vigent pel que fa a la protecció de dades de la LOPD. S’hi podran inscriure no
residents a Banyeres del Penedès.
Una vegada entrat el formulari s’enviarà automàticament al correu electrònic del
personal encarregat a l’ajuntament i s’entraran les dades del ciutadà en una base de
dades bastant senzilla, com pot ser un Excel, després gravarà el mòbil del ciutadà a
un mòbil de l’Ajuntament des de el qual es farà la distribució dels missatges
informatius.

Aquesta iniciativa es començarà a dur a terme el més aviat possible, podent modificar
estructura, hàbits, o altre en funció de com evolucioni el sistema i les necessitats que
es detectin, però sempre com a complement dels altres serveis existents.
Un cop engegat aquest projecte es vol dinamitzar la promoció de l’ocupació al
municipi, oferint a les empreses del nostre municipi que les demandes que tinguin de
treball ens les comuniquin per poder publicar-les a través del nostre canal de
comunicació i web, sense perjudici de que ho puguin publicar en altres canals i serveis
d’ocupació. En aquest cas també seria una intermediació entre el sector públic i privat
ja que l’interessat seria qui hauria de contactar amb l’empresa. “

Atesa la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que
regula els supòsits de suspensió dels terminis administratius, es considera que el present
procediment és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel funcionament bàsic
dels serveis.
Per tot això exposat, i fent ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local,
tenint en compte les delegacions fetes a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia
número 2019-0092, de data 2 de juliol de 2019, així com la revocació genèrica d’aquestes
atribucions acordada per Decret de l’Alcaldia número 2020-0054, de 31 de març de 2020, amb
caràcter transitori amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.
Per tot això,
RESOLC:
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En les comunicacions es donarà la informació i procediment per inscriure’s a les
ofertes que detectem, tinguem o disposem, així com altres anuncis que es puguin fer
des de qualsevol servei d’ocupació ja creat i que pugui ser d’interès per a la ciutadania
de Banyeres del Penedès.
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Aquesta és una eina que pot facilitar més la feina que ja s’està duent a terme des de
l’ajuntament pel que respecta a aquesta regidoria i el seu entorn. Remarquem que
l’ajuntament no farà cap tria de personal, si no que el que es farà serà de caràcter
divulgatiu fent ús de les noves tecnologies. Per tant, el temps invertit per part del
personal de l’ajuntament en aquest sistema la considerem mínima però necessària.
La informació i facilitats que ens aportaria aquest sistema és la d’obtenir una base de
dades amb una mostra de la població que busca feina i quin perfil té, a més de
dinamitzar la pròpia regidoria.
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La periodicitat de la comunicació es farà en funció de les noticies i novetats que
tinguem respecte del tema que ens ocupa.

PRIMER.- Aprovar la iniciativa de la regidoria de Treball i Ocupació, de posar en marxa un
canal de comunicació per informar i acompanyar als ciutadans en la recerca de feina.
SEGON.- Indicar al auxiliar informàtic de penjar el formulari en la pàgina web de l’Ajuntament
en l’apartat de la Regidoria de Treball i Ocupació.
TERCER.- Proporcionar un telèfon mòbil a la treballadora que gestionarà els missatges
informatius.
QUART.- Fer difusió per les xarxes socials de la iniciativa impulsada per la regidoria de Treball i
Ocupació.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera sessió
que es celebri.
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Banyeres del Penedès,

Número: 2020-0117 Data: 02/06/2020

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde

