 El programa Mesures Actives d’Inserció RMI va destinat a 30 persones

beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció, una prestació universal per als
ciutadans/es amb dificultats econòmiques i socials.

MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ RMI

 El programa realitza accions formatives ocupacionals i d’orientació per
posar a l’abast dels participants un seguit de recursos que els situïn en una
posició millor davant la recerca d’ocupació.
d’ocupació

 Objectiu: Formació en competències personals i professionals per tal de
millorar el seu grau d’ocupabilitat.

SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
 Inici: 1 de desembre. Fi: 30 de juny.

 Continguts:
 146 h de formació en competències transversals i personals.
 78 h de pràctiques no laborals en empreses de diversos sectors
per al desenvolupament de competències transversals. Cada persona,
a través de les pràctiques en empresa, s’especialitza en un sector
professional determinat segons els seus interessos professionals i/o la
seva experiència prèvia.

 El programa està subvencionat per la Direcció General d'Economia Social
i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeu, així com pel propi
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PRÀCTIQUES NO LABORALS A EMPRESES
El Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de
Vilafranca està treballant amb el teixit productiu de la
comarca amb l’objectiu d’establir vincles de cooperació
amb les empreses per a completar la qualificació
professional de les persones mitjançant la realització de
les pràctiques.
Es per aquest motiu que ens adrecem a totes les
empreses per tal de que siguin coneixedores del
programa i puguin aportar informació sobre possibles
línies de cooperació i col·laboració.
BENEFICIS PER A LES EMPRESES
 Borsa de Treball.
Treball Tenir a disposició persones
formades a mida per a possibles necessitats de personal
de l’empresa.
 Col·laboració amb l’administració en l’acolliment
d’alumnes en pràctiques no laborals, millorant així la
seva professionalització i inserció.
 Bonificacions / Reduccions en cas de contractació
laboral posterior. S/Llei vigent ( 3/2012. Llei 43/2006 )
 Suport, orientació i assessorament professionalitzat
en matèria d’inserció laboral.
 Gestió de pràctiques per a futurs treballadors sense
cap cost per a l’empresa.
l’empresa
 Gestió d’ofertes de treball.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
LA FASSINA: Av. de Catalunya, 22 – Tel 938 171 995
OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL: Pl. Penedès, 4, bx–
bx Tel 938 172 447

web: ocupacio.vilafranca.cat

