
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
REQUISITS D’ADMISSIÓ

Les bases generals aprovades al Decret d’alcaldia 2015-3277, 
el 3 de juliol, i modificades pel Decret 2016/1657, de data 15 
d’abril de 2016, contemplen els requisits d’admissió i els crite-
ris de valoració per a la selecció dels participants a la formació 
del SOM Cunit, que són els següents:

1. Tenir la ciutadania espanyola d’algun dels països que in-
tegren la Unió Europea o estar en possessió del permís de 
residència i de treball.

2. Situació d’atur en recerca de feina a data d’inici del procés 
de sol·licituds, demostrable mitjançant inscripció al SOC.

3. Tenir 16 anys complerts i en els casos que la formació ho 
requereixi 18 anys complerts.

4. No haver abandonat cap formació organitzada per aques-
ta regidoria a menys que sigui per alguna d’aquestes 
causes: malaltia greu pròpia hospitalització pròpia o d’un 
familiar, defunció d’un familiar.

5. No haver realitzat la mateixa formació anteriorment a 
l’ajuntament de Cunit.

6. Altres que es puguin requerir en funció de la formació 
concreta i que es determinaran a través de la convoca-
tòria corresponent que es publica anualment.

Es contemplarà la possibilitat de que el requisit d’admissió 2. 
no sigui d’obligatori compliment i es pugui admetre a per-
sones treballadores en actiu, en cas de que la formació ho 
justifiqui. S’especificarà aquesta variació en la convocatòria 
corresponent.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Altres aspectes que es valoraran en la selecció:
Residir a Cunit i poder-ho demostrar mitjançant empadrona-
ment a data d’inici del procés de sol·licituds. (1 punt)

En funció de la formació, disposar d’un nivell mínim de conei-
xements de la llengua castellana i/o catalana per tal de poder 
seguir el curs. En cas de no haver nascut a Espanya, es farà una 
entrevista per verificar els coneixements de les dues llengües. El 
nivell mínim que es requerirà serà fonamentalment de coneixe-
ments orals i dependrà de cada formació. (1 punt)  

COM EM PUC INSCRIURE?

Presentant instància model de sol·licitud i documentació reque-
rida en la mateixa, al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Cunit, carrer Major, 12, de Cunit. 
L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre qualsevol de les 
formacions que apareixen en aquesta guia, en cas de que no 
s’hagin inscrit un mínim de participants.
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Us presentem una nova guia de Formació 
i Ocupació. Portem uns quants anys treba-
llant intensament els temes de foment de 
l’ocupació i la millora formativa dels cuni-
tencs i cunitenques. Enguany tornem a fer 
una proposta de formacions seguint les re-
comanacions dels nostres usuaris. Al mateix 

temps hem implementat el servei online de la borsa de tre-
ball per facilitar els tràmits i les informacions a les persones 
i a les empreses. El nostre objectiu és millorar l’ocupabilitat 
i que la gent de Cunit trobi la millor feina possible. Com 
sempre, estarem a la vostra disposició.

Rebeu una cordial salutació.

Jaume Casañas
El vostre regidor d’Ocupació i Formació

ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Un espai equipat amb ordinadors i diversos recursos materials i 
personal de recolzament a disposició dels usuaris per a la recerca 
de feina.

Horari: 10 a 12 h
Durant tot l’any excepte juliol, agost i setembre
Dates: Dijous
Lloc: Dependències Municipals
          (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït

PROGRAMA FORMATIU 2016/2017
1r TRIMESTRE: DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2016

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Període d’inscripció 1r trimestre: del 12 al 23 de setembre de 2016

CAN I HELP YOU?
Anglès comercial – Nivell inicial A1 (40 h )

Saps com captar al client estranger? Saps com atendre’l? En aquest 
curs podràs adquirir les nocions bàsiques que et facilitaran una bona 
i correcta comunicació amb els clients estrangers. Aquest curs esta 
dirigit a tota aquella persona que desenvolupa tasques d’atenció al 
públic. Els participants hauran de fer una prova de nivell.

Prova de nivell: 26 de setembre de 2016 a les 12:30 h 
Dates: Del 18 d’octubre al 20 de desembre de 2016
             Dimarts i dijous
Horari: 9.30 a 12 h
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

MANIPULADOR D’ALIMENTS I AL·LÈRGIES  
I INTOLERÀNCIES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

L’alumne coneixerà els riscos existents en la manipulació 
d’aliments, les mesures preventives, així com els mètodes i pro-
cediments segons normativa per a una correcta manipulació 
d’aquests. A més, els alumnes assimilaran els conceptes necessaris 
per a poder informar als consumidors d’aliments potencialment 
al·lergògens, aprendran la normativa i seran capaços d’aplicar-la 
en l’activitat laboral (8h).

Dates: 21 i 28 d’octubre de 2016
Horari: 10 a 14 h 
Lloc: Dependències Municipals
          (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït

CARNET PROFESSIONAL PER A CONTROLADORS D’ACCÉS (60 h)

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones 
que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic 
a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic 
d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota 
la dependència contractual de la persona titular o organitzadora 
d’aquestes activitats. 

Dates: del 20 d’octubre
al 20 de desembre de 2016
Horari: dimarts i dijous de 10 a 14 h 
Lloc: Escola de Formació Dolors Paul
i Poliesportiu municipal
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15

COMPETENCIES BÀSIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL (45 h)

Necessites orientació sobre el teu objectiu professional? Necessi-
tes millorar les teves competències professionals de base i trans-
versals? Et manquen coneixements informàtics inicials i això és 
un obstacle per buscar i aconseguir una feina? Mitjançant aquest 
itinerari formatiu podràs millorar la teva ocupabilitat i apropar-te 
al teu objectiu professional. 

Prova de nivell: 4 d’octubre a les 10:30h 
Dates: del 4 d’octubre al 2 de desembre de 2016
Horari: matins
Lloc: Dependències Municipals (c/ dels horts, 5)
Preu: Gratuït
Núm. places màxim: 15


