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-FORMACIÓ I OCUPACIÓPer Decret d’Alcaldia, de data 19 de juliol de 2021, s’ha acordat l’aprovació de la
formació del SOM Cunit del 1 r trimestre 2021.22 i els criteris de selecció, la transcripció
del qual és la següent:
“ANTECEDENTS
El Servei d’Ocupació Municipal de Cunit (SOM Cunit) té com objectiu principal, millorar
l'ocupabilitat i la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes de Cunit, i d’aquesta
manera, donar resposta a les necessitats formatives, d’orientació i assessorament
d’aquest col·lectiu.
Vist l’informe emès per la tècnica de la Regidoria de Formació i Ocupació, de data 1 de
juliol de 2021, en el que s’informa favorablement de l’aprovació de la guia de formació
del 1r trimestre 2021.22, la transcripció literal del qual és:
“INFORME FORMACIÓ SOM CUNIT OCTUBRE-DESEMBRE 2021
1.

PROPOSTA FORMATIVA

Els cursos que s’oferiran a la ciutadania de Cunit en els propers mesos
d’octubre a desembre del 2021 són els següents:
Curs

Hores

Modalitat

Dates

Marca
la
diferencia:
les
competències professionals
Manipulador d’aliments

16 h

Presencial

6h

Virtual

18, 25, 26
d’octubre
1 i 2 desembre

Curs pràctic de radiofreqüència
Vetllador/a escolar

10 h
50 h

Presencial
E-learning

i

27

15
25
10

17

25

Cost
1.827,10 €
640 €
1.710 €
2.790 €

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

A partir del 13 de setembre i fins a omplir el curs i en tot cas, com a màxim, fins a 10 dies
abans de l’inici.
3.

MATRÍCULA FORMACIÓ

1.
Totes les persones interessades han de fer una preinscripció a la pàgina web del SOM
Cunit (http://som.cunit.cat) .
2.
Els cursos de formació tenen un nombre de places limitades que es cobriran seguint
l’ordre rigorós d’inscripció.
3.
Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim de 10 alumnes
matriculats o el mínim que marqui la normativa segons el curs, si és el cas.
4.
Tenen prioritat les persones empadronades a Cunit.
5.
Un cop completin el formulari de preinscripció a una activitat formativa el SOM Cunit
via mail confirmarà la preinscripció al curs. Un cop verificades les dades es facilitarà via mail la
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2.

24 i 25 novembre
18
octubre
/
desembre

Màx. alum.

informació necessària per al pagament. La reserva de plaça per al curs es farà per rigorós
ordre de pagament i no serà efectiva fins a haver confirmat el pagament.
6.
La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret.
7.
Amb la finalitat de justificar la condició d’aturat/ada per tal d’accedir a la bonificació
del 60% sobre el preu públic, cal autoritzar l’Ajuntament a la consulta d’aquesta dada al SOC.
4.
PAGAMENT
1.
El pagament del preu públic “4.21 preu públic per la prestació de cursos de formació del
Servei Municipal d’Ocupació” es troba com a annex de l’ordenança general de preus públics de
l’Ajuntament de Cunit.
2.
El pagament es realitzarà de forma electrònica, mitjançant la pàgina web del SOM
Cunit (http://som.cunit.cat).
3.
La persona interessada a realitzar un curs de formació, haurà d’haver realitzat una
preinscripció mitjançant la pàgina web. Una vegada que es verifiqui la seva situació laboral
des del SOC, s’aplicarà una bonificació del 60 % sobre el preu públic a les persones que es
trobin en situació d’atur i no estiguin cotitzant a la seguretat social.
DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS
La devolució de preus públics es farà conforme preveu l’ordenança fiscal reguladora
dels preus públics de l’Ajuntament de Cunit aprovada pel Ple de la Corporació de 20
d’octubre de 2011 i en allò establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els procés d’inscripció establert aquí deixa sense efecte les Bases generals
reguladores de la convocatòria de selecció de participants al programa formatiu del
Servei d’Ocupació Municipal de Cunit aprovades per Decret d’alcaldia (2015/3277),
de data 3 de juliol de 2015, i modificades per Decret d’alcaldia (2016/1657), de data
15 d’abril de 2016.”

FONAMENTS JURÍDICS

Atès les competències que l’art. 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, atorga al municipi per promoure la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències.
Atès l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
confereix a l'alcalde la potestat de resoldre.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics.

RESOLC
PRIMER.- Aprovar el programa formatiu del 1er trimestre 2021/22 del Servei
d’Ocupació Municipal de Cunit, que s’adjunta a l’expedient per a tots els efectes:
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Atès l'annex 4.21 "preu públic per la prestació de cursos de formació del Servei
Municipal d’Ocupació" de l’ordenança general de preus públics de l’Ajuntament de
Cunit.

Curs

Hores

Modalitat

Dates

Marca
la
diferencia:
les
competències professionals
Manipulador d’aliments

16 h

Presencial

6h

Virtual

18, 25, 26
d’octubre
1 i 2 desembre

Curs pràctic de radiofreqüència
Vetllador/a escolar

10 h
50 h

Presencial
E-learning

24 i 25 novembre
18
octubre
/
desembre

Màx. alum.
i

27

15
25
10

17

25

SEGON.- Aprovar període d’inscripció del 1r trimestre 2020/21 a partir del 13 de
setembre i fins a omplir el curs i en tot cas, com a màxim, fins a 10 dies abans de l’inici
TERCER.- Deixar sense efecte les Bases generals reguladores de la convocatòria de
selecció de participants al programa formatiu del Servei d’Ocupació Municipal de Cunit
aprovades per Decret d’alcaldia (2015/3277), de data 3 de juliol de 2015, i modificades
per Decret d’alcaldia (2016/1657), de data 15 d’abril de 2016.
QUART.- Publicar el present decret al web municipal i al tauler del lloc de realització
dels cursos.”
---Cunit, a data de signatura electrònica
El Secretari,
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Sr. Adolf Barceló Barceló

