
SUBVENCIÓ Nom del projecte: Pla de formació Intersectorial

Entitat Sol·licitant: Foment del Treball Nacional

Objecte: Plans de formació d’oferta adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades que tenen per finalitat

oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de

productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament

personal de les persones treballadores.

Data inici: 01/12/2014

Data fi: 30/07/2015

Entitat finançadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Link: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1428718&type=01

SUBVENCIÓ Nom del projecte: Plans de formació d'oferta Química per a treballadors/ores ocupats

Entitat Sol·licitant: Federación Empresarial Catalana del Sector Químico

Objecte: Plans de formació d’oferta adreçats a persones treballadores ocupades en el Sector Químic que tenen per finalitat

oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de

productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament

personal de les persones treballadores.

Data inici: 01/01/2015

Data fi: 30/09/2015

Entitat finançadora: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Link: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1428718&type=01

CONVENI Nom del projecte: Plans de formació del Metall per a treballadors/ores ocupats

Parts signants: Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo i Cecot

Objecte: Plans de formació d’oferta adreçats a persones treballadores ocupades en el Sector del Metall que tenen per finalitat

oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de

productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament

personal de les persones treballadores.

Data inici: 01/03/2015

Data fi: 30/10/2015

Entitat finançadora: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Link: 54.284,73

SUBVENCIÓ Nom del projecte: Fem ocupació per Joves

Entitat Sol·licitant: Foment del Treball Nacional / Fepime

Objecte: Realització de projectes ocupacionals que facilitin la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys en situació 

d'atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant la formació necessària per un determinat lloc de 

Data inici: 31/12/2015

Data fi: 31/03/2015

Entitat finançadora: Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Link:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717884&type=01&language=es_ES

CONVENI Nom del projecte: Terrassa Aposta per l'Ocupació

Parts signants: Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa, S.A., Cecot, Sindicat Comissions Obreres i Unió General de 

Treballadors

Objecte:

Programa d'Ocupació que té per finalitat que en un futur totes les persones treballadores puguin accedir a un lloc de feina.

Data inici: 31/07/2014

Data fi: 30/06/2016

Entitat finançadora: Ajuntament de Terrassa

Import: 94.167,19

SUBVENCIÓ Nom del projecte: Missió Estats Units

Entitat Sol·licitant: Cecot

Objecte: La introducció dels productes de les empreses associades als mercats exteriors, iniciar empreses en l’activitat exportadora 

i obrir nous mercats a l’exportació.

Data inici: 28/09/2015

Data fi: 02/10/2015

Entitat finançadora: Agència  per a la Competitivitat de l'Empresa

Link: 3.313,33

SUBVENCIÓ Nom del projecte: Fem ocupació per Joves

Entitat Sol·licitant: Foment del Treball Nacional

Objecte: Realització de projectes ocupacionals que facilitin la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys en situació 

d'atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant la formació necessària per un determinat lloc de 

Data inici: 18/12/2013

Data fi: 17/03/2015

Entitat finançadora: Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Import: 94.000,00

CECOT - Relació de Subvencions i Convenis executats durant el 2015


