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SITUA’T AL MERCAT DE TREBALL
En el marc del Pacte Local per l’Ocupació de Mataró, les entitats
signants, la FAGEM, els sindicats CCOO i UGT i l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, han dissenyat
conjuntament el programa SITUA’T AL MERCAT DE TREBALL.

Des del mes de novembre del 2007 i
fins al juny del 2008, hom preveu que
un mínim 230 persones participaran en
aquest programa.

Aquest programa té com a objectiu facilitar informació sobre la
situació del mercat de treball local i els principals sectors
econòmics del territori i la seva evolució.

Aquesta eina d’informació sectorial és
totalment innovadora a la nostra ciutat i
a la comarca per la participació de
l’administració pública, els empresaris,
els principals sindicats i associacions
professionals i per l’ús de l’aplicatiu
PORTA 22 Mataró, que permet que les
persones puguin tenir un coneixement
prou profund per poder prendre les
decisions necessàries per tal d’orientar
o reorientar el seu futur professional.

Els seminaris SITUA’T estan pensats per a persones que estan
definint el seu projecte professional com a informació per poder
facilitar la seva presa de decisions. També està pensat per a
persones que es volen formar o s’estan formant en una ocupació
concreta i per a les que volen accedir a una ocupació de la qual
no tenen experiència. Els objectius dels seminaris és donar a
conèixer:


els canvis que hi ha hagut en el mercat de treball. Les
noves cultures del treball.



la situació actual del mercat de treball a Mataró i la seva
àrea d’influència: dades referents a l’atur, tipus de
contractació, tipus d’empreses, etc.



la situació dels sectors econòmics a nivell local: sectors
generadors d’ocupació, representació de diferents
sectors, etc.



els sectors nous, els emergents i els que estan en
transformació.



altres alternatives de treball: noves
relacionades amb ocupacions tradicionals.



les ocupacions de difícil cobertura.

ocupacions

Des de principis del mes de novembre, l’IMPEM ha iniciat la
gestió del programa SITUA’T, que compta amb el finançament
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la col·laboració en
la seva impartició de la FAGEM, CCOO i UGT.
Hi ha dos tipus de seminaris: el situa’t general, en què es fa una
descripció del mercat de treball amb dades elaborades pel
Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró i el
situa’t sectorial, en què es parla en detall de les dades dels
sectors de la construcció, el tèxtil, les instal·lacions i el
manteniment, els serveis a les persones, l’hostaleria i el turisme,
les tecnologies de la informació i la comunicació i el sector
comerç.
Els SITUA’T sectorials tenen una durada de tres hores durant
les quals es dóna informació del sector, una empresa convidada
per la FAGEM explica la seva activitat concreta i allò que valora
en la recerca de personal. A més a més, també hi participa un
sindicat (CCOO i UGT) per explicar els convenis col·lectius del
sector tractat i, finalment, les persones assistents poden ampliar
els seus coneixements a través de l’aplicatiu multimèdia PORTA
22 Mataró.
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Fins al moment s’ha fet un seminari
situa’t general i dos seminaris situa’t
sectorials (hostaleria i turisme i NTIC).
Al primer, van assistir-hi el Sr.
Graupera,
president
del
gremi
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i
comarca, i la senyora Liliana Baigorria,
per part de CCOO. Al segon, van ser-hi
el Sr. De Gabriel, president de GENTIC
(Grup
d’Empreses
de
Noves
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació del Maresme), i la Sra.
Lola Gonzàlez, per part de la UGT.
Les 30 persones que han passat pels
seminaris han pogut tenir informació de
primera mà i han valorat molt
especialment la presència de l’empresa
i del món sindical en aquestes sessions.
Aquest és un projecte viu i amb entitat
pròpia que volem oferir també al món de
l’ensenyament per apropar l’alumnat al
teixit empresarial i a aquelles entitats i
organitzacions que els pot servir per
l’activitat que porten a terme o per a les
persones a les quals donen servei.
Així mateix, les persones participants en
el programa SITUA’T gaudeixen d’una
sèrie de serveis i recursos que els
ofereix el Servei d’Ocupació de Mataró
(SOM) de l’IMPEM per assegurar al
màxim el seu apropament al món
laboral. Aquest recursos i serveis
s’estructuren com l’itinerari que permet
garantir l’adquisició de competències
tècniques i d’accés al mercat de treball
als participants.
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Esquema de l’itinerari sencer que pot seguir una persona que
participa en el programa SITUA’T:

Situa’t al Mercat de Treball de Mataró
Situa’t Sectorial
Balanç de competències
Anàlisi Ocupabilitat /Pla de treball

BANC D'ACCIONS
PROGRAMA

BANC RECURSOS
IMPEM

BANC RECURSOS
EXTERN

Concili@

Clau d’estratègies

- TALLER D’OCUPACIÓ
- BORSA DE TREBALL
- PLANS D’OCUPACIÓ
- CLUB DE FEINA
(Port@22-Mataró)
- ESCOLA TALLER

Clau d’entrevista

- ASSESSORAMENT

EMPRENEDORS/ES

COORDINACIÓ

Clau d’eines

- FORMACIÓ CONTÍNUA

COORDINACIÓ

SEGUIMENT TUTORIAL

- FORMACIÓ OCUPACIONAL

- ESCOLA D’ADULTS
- FORMACIÓ
OCUPACIONAL
- FORMACIÓ REGLADA
- FORMACIÓ CONTÍNUA
- ALTRA FORMACIÓ
- TALLERS “POSA’T AL
DIA” (ntic)
- TALLER OCUPACIÓ
- CENTRE
D’INFORMACIÓ I
RECURSOS PER A LA
DONA
- ALTRES RECURSOS

AVALUACIÓ ITINERARI

SEGUIMENT
INSERCIÓ

REACTIVACIÓ
PROCÉS

NO

SI
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