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Notícies
L’Ajuntament s’adhereix al programa Digiemprèn, un web de formació
gratuïta en e-commerce
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb el suport de l’Associació de Comerciants, s’ha adherit a
la plataforma de formació digital Digiemprèn, una web de formació online en materia digital, creada per
la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i que es dirigeix a persones que volen
obrir un comerç online, o ja en tenen un i el volen potenciar.
Dijous, 2 de juliol de 2020

Cal personal sanitari per als centres residencials d'atenció a la gent gran
del municipi
Atesa la situació d'emergència sanitària derivada de l'epidèmia de la Covid-19, l’Ajuntament ha obert una
Borsa de Treball de personal sanitari per tal de garantir personal suficient en els centres residencials
d'atenció a la gent gran del municipi.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Informació sobre mesures econòmiques per fer front al COVID-19 a
canalempresa.gencat.cat i pimec.org
Generalitat de Catalunya i PIMEC han publicat als seus portals d’internet informació d’interès adreçada a
les empreses sobre les mesures econòmiques per fer front al COVID-19 . Tot seguit us facilitem els
portals més importants.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

L’Ajuntament facilita la inscripció telemàtica al Servei d'Ocupació Local
L’Ajuntament ha obert la possibilitat de fer la inscripció al Servei d’Ocupació Local (SOL) i, per extensió,
a la Xarxa XALOC, per correu electrònic i sense la primera entrevista presencial.
Dijous, 2 d'abril de 2020

T'han acomiadat o el teu contracte de treball ha finalitzat recentment i
vols sol·licitar l’atur o una altra prestació?
T’expliquem com pots donar-te d’alta com a demandant d’ocupació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya - SOC abans de tramitar la prestació al Servicio de Empleo Publico Estatal (SEPE)
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Informació actualitzada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i de les mesures per encarar la situació d’emergència causada pel
COVID19
A la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya podeu trobar informació i un apartat on s’hi
reflecteix tota la normativa aprovada en relació amb l’afectació del COVID-19.
Dimarts, 31 de març de 2020

Restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19
aprovades pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març. Situació de
permís retribuït recuperable
A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els
treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el
9 d’abril.
Dilluns, 30 de març de 2020

