Serveis per a emprenedors
Servei d’assessorament específic per a nous emprenedors que vulguin crear la seva pròpia empresa.

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

ARO Impulsa
Ocupació

Club de la feina · Borsa de treball
Formació professionalitzadora · Emprenedoria

Assessorament a l’emprenedoria o de millora de
la prospectiva empresarial
• Fins a 12 hores d’assessoria professional per a
emprenedors que vulguin iniciar un negoci al municipi
• Fins a 12 hores d’assessoria professional per a
empreses instal·lades al municipi que vulguin
millorar el seu rendiment comercial
Un cop exhaurides, s’obté l’accés a un descompte
del 10% en la carta de serveis d’assessories i gestories
del municipi amb conveni vigent amb l’Ajuntament;
i també condicions especials per a l’ingrés a PIMEC
i a altres organitzacions empresarials.

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Aro Impulsa · Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
T 972 817 284 (ext. 290-291)
promocioeconomica@platjadaro.com
www.aroimpulsa.com

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

Club de la feina

Borsa de treball

Plans d’ocupació

Acompanyament i assessorament

Servei d’intermediació laboral adreçat a empresaris i a
demandants d’ocupació.

Plans d’ocupació local: Platja d’Aro Professionals

• Recepció de currículums de demandants d’ocupació

Programa de formació, acompanyament i inserció
laboral adreçat a persones en situació d’atur de
llarga durada del municipi. El programa ha estat
dissenyat amb dos objectius principals:

Amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de les
persones en situació d’atur del municipi, actua com
a servei dinamitzador i integrador d’iniciatives que
apropen la població a la realitat del mercat laboral i a
la millora de les oportunitats d’ocupació.
Integra diversos mecanismes d’acompanyament,
motivació i assessorament perquè l’usuari pugui
conèixer les seves capacitats i els seus interessos, i
així gestionar el seu itinerari de qualificació, la cerca
d’ocupació o iniciatives empresarials pròpies.

• Definició del perfil en les ofertes de feina
• Recepció i gestió d’ofertes de treball
• Preselecció i presentació de candidats a l’empresa
• Seguiment dels candidats escollits

Formació professionalitzadora

Sessions grupals i tutories individualitzades tenint en
compte dos objectius: la millora de les competències
bàsiques i transversals (especialment en comunicació
i noves tecnologies) i de les habilitats sociolaborals
específiques per incrementar les possibilitats
d’ocupació i consolidació del lloc de treball.

Cursos de formació adreçats als usuaris i usuàries
del Servei d’Ocupació amb l’objectiu de treballar
continguts específics, hàbits i actituds per a la millora
del perfil professional i la seva motivació envers la
recerca de feina.

Portal d’ocupació en línea

Es pretén facilitar l’assoliment de coneixements
bàsics i competències específiques en matèries que
augmentin el grau d’ocupabilitat i professionalització.

Accés al portal d’ocupació d’àmbit comarcal. Com a
usuàri/a del Servei d’Ocupació de Castell-Platja d’Aro
es pot crear un perfil professional i optar a les ofertes
de feina de la borsa de treball Empordà Professionals.
www.baixemporda.cat/borsa

• Donar resposta a les necessitats del territori millorant el desenvolupament social i econòmic del
municipi amb una formació professionalitzadora
en el sector de serveis.
• Dotar de les eines necessàries per potenciar les
habilitats i competències personals als participants
del programa. L’Ajuntament ha creat, una línia de
subvencions per a empreses del municipi per incentivar les contractacions dels inscrits al programa.
www.aroimpulsa.com
Plans d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) destinats a promoure la contractació laboral
de persones que es troben en situació d’atur per a
la realització d’accions de caràcter temporal.
www.oficinadetreball.gencat.cat

