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EDITORIAL
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La situació actual derivada de la crisi
sanitària produïda per la pandèmia del
coronavirus ha generat tot un al·luvió de
necessitats que ha provocat diferents
respostes en favor de la ciutadania que
se sumen, des de la proximitat local i la
implicació del municipalisme, a les
mesures adoptades pels governs estatals
i autonòmics.
 
Una vegada més, el paper del local
adquireix una rellevància capital, per
això, ens ha semblat necessari recollir en
aquest butlletí, si més no com una
xicoteta mostra d'aquesta rellevància,
les reflexions d'algun/as representants
municipals en el que a la gestió de la
crisi sanitària en l'àmbit local es refereix,
tenint en compte que els vertaders
esforços provenen de la ciutadania en
un context que ha generat en pocs dies
milers d'extincions temporals o
definitives de contractes de treball.
 
En aquests moments, en els quals la
intoxicació informativa o la sobrecàrrega
d'informació és tan evident, és necessari,
amb els mitjans que disposem, oferir
informació i prestar el millor
assessorament tècnic possible a les
persones amb les quals treballem.  

 
 

Així, amb major intensitat i compromís
que mai, hem desplegat totes les eines
disponibles en l'entitat per a focalitzar
el nostre treball, des del teletreball, en
la reorientació metodològica i el
“acompanyament” a persones
desocupades, empreses col·laboradores
i persones emprenedores i autònomes
que, o tenen al cap posar en marxa
alguna iniciativa empresarial, o bé van
crear recentment la seua empresa amb
el nostre suport. 
 
Des d'ací, reconéixer l'esforç de tot
l'equip i els/as professionals de la
XARXA DE PACTEM NORD i posar en
valor un treball en xarxa que
s'assentisca en l'Agència Pública
d'Ocupació i en la seua potent eina de
gestió telemàtica que ens permet
continuar treballant, si bé, amb les
febleses de la no assistència personal i
amb l'ajornament de totes les accions
de formació i orientació grupal.
 
 
 
 
 

Equipo Pactem Nord.

Esforç local y proximitat



A Alboraia, com en la resta de pobles,  els serveis que més estan sent alterats en aquesta crisi són, d'una
banda els Serveis Socials i per una altra les brigades, juntament amb la policia i protecció civil.
 
Des de Serveis Socials s'atén i controla als usuaris habituals i als nous que van sorgint cada dia. En els
domicilis, s'atén els majors i dependents que ho necessiten, o es presta servei de farmàcia o
compra, retirada de fem etc. I per telèfon s'atén les famílies que requereixen ajuda del SEAFI o les noves
atencions psicològiques que van sorgint a causa del confinament, el contagi o la defunció d'algun familiar. 
 
També el servei està atent especialment a les famílies més vulnerables per raons socioeconòmiques, de
maltractament o per tindre malalts mentals o discapacitats. Se'ls proporciona assessorament, rutines i
activitats personalitzades. D'igual manera es controla als transeünts o persones sense llar per a
proporcionar-los aliments, condícia o refugi si ho sol·liciten i controlar el seu estat de salut.
D'altra banda, les brigades, tant de jardins com de neteja viària o d'obres, neteja d'edificis o control de
plagues, treballen coordinades per a atendre els treballs imprescindibles i col·laborar en la neteja i
desinfecció dels carrers, jardins i edificis municipals o sanitaris dels tres nuclis urbans d'Alboraia. 
 
Quant als serveis que es presten des de les oficines de l'Ajuntament, es treballa des de casa
majoritàriament i per torns en l'atenció telefònica i telemàtica a la ciutadania, així com el control dels
sistemes informàtics, o la informació contínua a la ciutadania per xarxes, web i Whatsapp municipal (el
nostre Bàndol).
 
Per la seua part la policia i protecció civil realitza les seues habituals funcions, ara molt centrades en la
vigilància del compliment de la quarantena i l'atenció a la ciutadania en qualsevol circumstància en què es
precise, sempre en coordinació amb la resta de serveis de l'Ajuntament.
 
És molt important la labor que està fent l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil visitant totes les
alqueries de l'horta i ajudant als seus ocupants en tot el que necessiten.
 
L'equip de govern es reuneix telemàticament cada dia per a coordinar cada regidoria i l'empresa de serveis
municipals EGUSA. I l'alcalde dona compte de tot quant es duu a terme als portaveus dels partits polítics,
telemàticament en dues reunions setmanals, i de les incidències ressenyables, cada dia per Whatsapp.
 
Per part de la ciutadania, els comerços i les empreses, el comportament està sent exemplar, se succeeixen
les col·laboracions per a la fabricació i confecció de màscares o les atencions entre veïns, sense
incomplir el confinament,  i s'acullen amb entusiasme quantes cites i activitats es convoquen als balcons,
on destaca la música, els dibuixos infantils i per descomptat, els aplaudiments agraïts, als quals s'uneix la
policia cada nit, amb sorpreses fins i tot per als xiquets i xiquetes. 
 
Hui més que mai em sent orgullós del meu poble i estic segur que aquest virus, a Alboraia també, el parem
entre tots/es.

ESPECIAL SOLIDARITAT MUNICIPAL

Els  ajuntaments de l´Horta Nord, en primera línia d'ajuda

 4  

ALBORAIA 
Representant Pactem  Nord: Miguel Chavarría
President y alcalde de Alboraia.
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Des de l'ajuntament de Burjassot s'han estat prenent tota una sèrie de mesures i ajudes  que a
continuació es detallen cronològicament, destacant les ajudes a les persones més vulnerables, les
mesures de suport al teixit comercial i empresial, així com a la ciutadania en general. Pots informar-
te amb detall en www.burjassot.org.

• Per indicacions a nivell autonòmic, se suspenen els actes municipals fallers i els actes municipals programats. 
• Es presta assessorament a les comissions falleres.
• Es tanquen centres socials, a partir del dia 13.
• Es regula l'assistència al cinema municipal a 1/3 d'aforament.
• Difusió de les recomanacions i indicacions d'àmbit nacional i autonòmic.
• Bàndol d'alcaldia sobre mesures *Covid-19.
• Suspensió d'activitats de les instal·lacions esportives i culturals, de la biblioteca, de centres socials, dels     mercats ambulant i de qualsevol
activitat d'oci en la via pública.
• Neteja de zones comunes.
• Recomanació d'ús de fonts oficials, no desplaçaments, quedar-se a casa i realitzar gestions de manera telemàtica en la web municipal, i
consells d'higiene.
• Es dictamina un màxim 20 persones noces civils.

• Desinfecció al costat d'FCC amb mesures de protecció i EPIS.
• Tancament de totes les instal·lacions municipals excepte emergències de l'Àrea de Serveis Socials. 
• S'eliminen les quotes del viver d'empreses de CEMEF.
• Suspensió taxes de terrasses i mercat ambulant.
• Ampliació del termini de pagament d'impostos i taxes municipals. Termini IVTM: 1 de juliol; Guals: 30 d'abril; *IVI: 1 de juny a 31 d'agost.
•  Sol·licitud a Delegació del Govern perquè l'UME desinfecte. 
• Ingrés de l'ajuda concedida dirigida a l'alimentació de menors escolaritzats.
• Repartiment de xecs d'ajuda d'emergència mitjançant protecció civil.
• Es destina 150.000€ per a adoptar mesures extraordinàries de protecció social davant el Covid-19.
•  Se sol·licita material a hospitals per a realitzar màscares (xarxa de voluntariat),
• Organització de voluntaris de protecció civil per a ajudar a famílies, lliurament de màscares a comerços,  acompanyament per a sol·licitud
d'ajornament d'hipoteca.
• Recursos telemàtics (per a entreteniment de menors, per a docents, tallers i escoles esportives)
• Gestió informativa: d'aigües de valència i d'habitatges socials lloguer.
• El Mercat Municipal L’́ Almara servirà a domicili als veïns més vulnerables les compres realitzades per telèfon.
• CEMEF assessora als interessats, en matèria empresarial i laboral, davant la crisi del coronavirus.

• Desinfecció dels carrers de Burjassot  cada dia amb 120 litres de lleixiu i 60 litres de bactericides.
• Les Biblioteques Municipals comparteixen propostes culturals per a gaudir a casa.
• L'exempció del pagament del lloguer d'habitatge s'aplicarà en tot el parc públic de la Generalitat.
• Recomanacions en la web per a tractar i manejar els residus domèstics en les llars on hi haja persones positives o en quarantena pel
Covid-19.
• S'activa una passarel·la digital per al pagament de tributs i altres rebuts.
• Es posposa la quota d'abril corresponent al pagament fraccionat d'impostos del *PVE.
• Es publica una guia d'orientació psicològica per a les famílies durant el període de confinament i vídeos accessibles per a persones amb
discapacitat sensorial.
• Els Serveis Socials i el Gabinet Psicopedagògic Municipal ofereixen atenció psicològica  a diferents professionals i col·lectius a Burjassot.
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BURJASSOT
Representant Pactem Nord: Rafa García
Alcalde de Burjassot.

Els  ajuntaments de l´Horta Nord, en primera línia d'ajuda

 DIA  Emergències i serveis socials: www.burjassot.org / 963160500 / Policia local: 963642125/092

http://www.burjassot.org/


rescindit cap contracte ni de prestació de serveis ni
laboral de l'Ajuntament amb motiu de l'estat d'alarma i
s'han reconduït totes les prestacions i les funcions a la nova
situació. D'altra banda, s'ha suspés el cobrament de totes
les taxes municipals per la venda en el mercat i
l'ocupació de la via pública -també l'ocupació per
terrasses-, i es reintegrarà la part proporcional de les taxes
que meriten de manera anual o trimestral pel temps que
transcórrega entre el 14 de març i la data de restabliment
dels serveis amb normalitat.
Des de l'Ajuntament, que ja tenia publicats els seus directoris
de comerços i activitats empresarials, ara també s'està
difonent durant tot l'estat d'alarma la relació de comerços i
activitats obertes perquè la ciutadania  siga coneixedora i
diversifique els punts on es proveeix de les necessitats
bàsiques. I s'estan publicitant els serveis a domicili. S'està
donant la situació -comenta el primer edil- que "els
comerciants que estan oberts valoren de manera positiva
que, gràcies a aquesta difusió, hi ha gent que acudeix per
primera vegada a alguns comerços i està coneixent
directament el teixit comercial de Meliana".
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-comercos-locals,
http://www.meliana.es/va/page/llista-comercos-que-continuen-prestant-
serveis-durant-lestat-dalarma, https://meliana.portaldelcomerciante.com/va
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-casc-urba
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-poligon-industrial-meliana.
 
Finalment, l'alcalde incideix que, en les pròximes setmanes,
“l'Ajuntament aprovarà altres mesures d'estímul als sectors
econòmics i productius de Meliana que s'hagen vist més
afectats per la situació, sobre les quals ja s'està treballant”.
Mesures que es concretaran segons es vaja tenint més
informació sobre la plasmació de les mesures econòmiques,
socials i de foment de l'ocupació que han anat adoptant i que
estan adoptant la resta d'administracions. En aquest sentit, ja
s'està elaborant una modificació del pressupost per a
implementar les ajudes al comerç, però també en una
campanya d'estímul perquè les compres es facen en el
comerç local. A més, s'està treballant l'adaptació de les
pròximes fires comercials del calendari a la nova situació que
s'ha generat, molt especialment de FIMEL, la Fira Agrícola i
Comercial de Meliana. També hi haurà iniciatives per a
reactivar el sector de la restauració, tan important a Meliana,
com es va demostrar al febrer amb la tercera edició de la fira
gastronòmica, Menja't Meliana, i el segon Concurs de Paella
de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret.
https://7televalencia.com/es/fimel/ 
https://youtu.be/tnow3yrnmlq (II 

ESPECIAL SOLIDARITAT MUNICIPAL
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MELIANA
Representant Pactem Nord: Joan Orts.Regidor d
´ocupació.
Alcalde: Josep Riera

Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'Ajuntament de Meliana,
per resolució d'Alcaldia i de la Presidència de l'Institut
Municipal de Cultura del 24 de març i del 2 d'abril, ha
pres una sèrie de mesures econòmiques de
competència municipal per a minimitzar la pressió
sobre la ciutadania i les activitats econòmiques
durant el període que dure aquesta mesura
extraordinària. A més, per part de les administracions
competents s'estan aprovant diferents paquets de
mesures per a pal·liar l'impacte tant en les persones com
en el teixit econòmic. 
Com explica l'alcalde Josep Riera: “totes i tots hem de fer
un seguiment de les mesures que es van aprovant i que
considerem que poden ser beneficioses per a poder
acollir-se, com per exemple les ajudes a les persones que
tenen la seua activitat laboral com a autònomes, les PIME
o l'aplicació dels *ERTE. En alguns casos són d'aplicació
immediata i es tramiten des de les administracions
corresponents, per mitjà de les empreses o amb l'ajuda
de les assessories especialitzades. Mentre que uns altres
s'aniran implementant a poc a poc. En qualsevol cas, des
de l'Ajuntament estem tractant de facilitar la informació
amb els mitjans de comunicació municipals”. També les
mesures que afecten l'ajornament dels pagaments dels
lloguers o del consum d'aigua i de llum. Per exemple, a
Meliana, la Cooperativa Elèctrica ja ha aplicat
directament un 15% de reducció en la factura als
comerços que  estan abonats i els ofereix un
acompanyament individualitzat; i Global Omnium ha
ampliat el termini de pagament del rebut de l'aigua de 30
a 90 dies.
Quant a les mesures concretes que ja ha adoptat
l'Ajuntament, cal destacar l'ampliació dels terminis del
pagament de taxes i tributs municipals que estaven al
cobrament en període voluntari, com per exemple
l'impost de vehicles i les taxes de recollida de fem i guals,
que es podran pagar fins a l'1 de juliol. D'altra banda, els
deutes tributaris notificats abans del 18 de març es
podran pagar fins al 20 d'abril, i els que es notifiquen a
partir del 18 de març, fins al 20 de maig, entre ells els
venciments de terminis i els fraccionaments acordats
amb l'Ajuntament.
Respecte de la relació contractual de l'Ajuntament amb
les empreses, tant quant a proveïdors com la prestació
de serveis, -indica el màxim responsable- “estem
agilitant al màxim la tramitació i el pagament de
factures per a reduir com més millor els terminis i
facilitar la liquiditat de les empreses” . A més no s'ha

Els  ajuntaments de l´Horta Nord, en primera línia d'ajuda



ESPECIAL SOLIDARIDAD MUNICIPAL

7  

PUÇO L
Representant Pactem Nord: Elena Camarero. Regidora de

promoció econòmica.

Alcaldessa: Paz Carceller

El coronavirus ens està obligant a reinventar quasi tot: la manera de vida, la manera de pensar, les prioritats…
En aquest context, també l'Ajuntament de Puçol ha pres una sèrie de solucions extraordinàries en una situació
excepcional.

Tanque edificis i instal·lacions públiques.

Atenció telemàtica i telefònica de l'ajuntament. S'han habilitat telèfons directes per a les diferents àrees
municipals; telèfons que s'estan distribuint per xarxes socials i que pots consultar en la pàgina web
municipal: www.puçol.es
Mesures d'alleujament econòmic per a veïns, comerços i proveïdors. destaquen la devolució d'ofici de la
part proporcional del cànon de bars, taxa de fem, taxa del mercat municipal, taxa de terrassa, taxa per
serveis educatius i els preus públics de les diferents escoles municipals. Paral·lelament, se suspén els
terminis en els tràmits administratius, s'amplia en 30 dies el pagament voluntari de diferents impostos, es
redueix al màxim el pagament a proveïdors, a més de posar en marxa el Portal Tributari per a tramitar tot
tipus d'expedients.
Repartiment de *almentos entre les famílies més vulnerables, amb la col·laboració de Protecció Civil i
l'aportació de diferents comerços i entitats locals, s'està portant lots de menjar a les famílies més
vulnerables de la població.
Col·laboració per a elaborar màscares solidàries, amb un grup de veïnes  per a la recollida de matèria
primera i distribució de les màscares.

Comerç a casa: repartiment a domicili dels comerços. Un projecte pel qual pots saber amb un sol clic en
quins establiments pots comprar sense eixir de casa i ells et porten la compra al teu domicili.

Higenizació de carrers i espais públics: cada 3 dies i a través de la Brigada Municipal, Protecció Civil i Policia
Local.
Ampliació horari del mercat, amb les necessàries mesures de seguretat. L'horari d'obertura és de dimecres,
divendres i dissabte, de 9 a 14 hores.

Ajuda a persones majors o amb mobilitat reduïda en les seues tasques diàries. Des de la compra fins a la
recollida d'aliments, coordinats des de l'Àrea de Benestar Social i amb el suport de Protecció Civil,

Informació acualitzada en ÉsPUÇOL
Eixirem: sèrie de vídeos en positiu amb la participació dels veïns per a potenciar la col·laboració, fer pinya,
difondre missatges positius.
La EPA impartix  clases de forma virtual.
Seguiment de menors del centre de dia. Tots els menors estan sent atesos de manera individualitzada
pels responsables dels serveis municipals.

AtenciónAtenció a les *vícitmas de violència de gènere. La unitat *Viogen i la psicòloga mantenen el
seguiment.
Lliurament de material als majors per a continuar amb el taller de memòria.

Els  ajuntaments de l´Horta Nord, en primera línia d'ajuda



ESTRATÈGIES TERRITORIALS: COMPTEM AMB EL VOSTRE SUPORT
En plena elaboració de determinades estratègies territorials que derivarien de l'estudi
realitzat en 2018 “Anàlisi Territorial de l´*Horta Nord”, cofinançades per *Labora i amb la
col·laboració de la Universitat de València, ha impactat sobre aquesta línia de treball, de
manera molt  significativa, el virus covid19. Això, ens ha fet replantejar-nos la  metodologia
d'anàlisi i fins i tot les línies d'estudi fonamentals,  sent molt complex manejar en aquest
moment les variables més  significatives que incideixen o incidiran directa o indirectament
sobre  les persones, sobre el nostre teixit empresarial i sobre el territori en general. 
 D'aquesta manera, SOL·LICITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ per al  desenvolupament
d'aquestes estratègies a través de la vostra participació  (fonamentalment mitjançant
entrevistes telefòniques i  qüestionaris);Igualment, us remetrem amb freqüència informes de
l'OBSERVATORI DE PACTEM NORD que puguen ser del vostre interés.

El Consorci Pactem Nord ha realitzat un nou estudi a fi de facilitar a les Administracions Públiques en general, i a les entitats
locals en particular,  un conjunt de models de clàusules socials que puguen incloure's en les diferents licitacions d'obres, serveis o
subministraments d'aquestes entitats, prestant especial recalcament en les de caire social, amb incidència en l'ús de persones
desocupades i en la igualtat entre dones i homes. 
Amb anterioritat ja es van fer  diversos treballs que incidien en la corresponsabilitat del territori, amb especial atenció a la
inserció laboral de les persones que presenten majors dificultats, destacant  la II Declaració Institucional del Puig, “Cap a una
comarca socialment responsable” (2007).
Aquest nou document, que us remetrem en breu, realitza un breu recorregut per les fases del procés de contractació i 
 *proporcionn elements pràctics que permetran a les administracions l'accés a nous exemples pràctics. 
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ESTUDIS I INVESTIGACIONS

Clàusules socials en
 la contractació pública 
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MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A  AUTÒNOMS/ES I  EMPRESES
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MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A  AUTÒNOMS/ES I  EMPRESES
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MARIA 

AJUDES I  BONIFICACIONS PER CONTRACTACIÓ LABORAL
 

 

Tant LABORA com el SEPE han publicat les ajudes i bonificacions per contractació
laboral, a les quals poden accedir les empreses, que a continuació detallem.

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html


 
 
 
Una carnisseria, una farmàcia veterinària, una gelateria i una educadora
física. Aquesta és la història d'un grup de persones que a la fi de 2019 i
principis de 2020  van decidir canviar el seu rumb laboral i es van
aventurar a obrir el seu propi negoci amb el suport de *Pactem *Nord i
que, com tots estem patint ara, no deixen de veure els seus negocis
afectats per la  crisi sanitària del *COVID’19.
 
Raquel “Borrell carns i embotits”, parada 23 mercat municipal de Moncada,
carnissera i emprenedora, des que va iniciar la seua activitat ha anat
consolidant dia rere dia la seua botiga especialitzada de carns i embotits.
Va triar situar-se dins d'un mercat municipal, acceptant el repte de
competir amb una gran superfície a una planta d'ascensor de distància,
però abrigallada amb altres comerços establits en el mateix mercat, i que
serveixen de reclam de clients.
A la batalla diària s'afig la incertesa de la declaració de l'Estat d'alarma.
Per fortuna, Raquel ha sabut entendre que no és moment per al pànic, i
que continuant amb el seu treball diari, està ajudant al subministrament
d'aliments bàsics als seus clients habituals, d'una banda, i als no tan
habituals, per un altre. Això sí, havent de treballar de manera diferent,
respectant els protocols  de seguretat i  de protecció personal.
 
Silvia ("MASCOFARMA”, Meliana), per part seua, també va emprendre una
activitat de les quals han sigut qualificades de “essencials per a la
població”, com és la seua farmàcia veterinària. Si bé no està tenint una
facturació superior al que era habitual, sí que està comprovant que entren
per la porta de la seua farmàcia persones propietàries de mascotes, que
fins llavors no sabien dels seus serveis.
 
Cas diferent és el d'Helena “Al tu rollo”, (Pl. Ajuntament, València), qui ha
hagut de tancar la seua gelateria artesanal de la nit al dia, i precisament
en vespres de dates crucials per a tot negoci del sector de restauració,
com són Les Falles i la Setmana Santa. Malgrat haver de continuar
suportant les despeses fixes del local, Helena, no perd l'esperança de
poder continuar amb el seu projecte empresarial i personal quan la crisi
passe, que passarà.
 
A altres persones com Amparo (“AFFIT”, Massalfassar), la paralització del
seu negoci els ha arribat quan a penes portava una setmana d'alta com a
autònoma, ja que la seua activitat com a educadora física i *coach implica
un tracte en persona que ara no és possible realitzar. Què fer en aquesta
situació? Amparo ho té clar, “reinventar-se”. Per això, està creant un canal
de *youtube des d'on ens convida a mantindre'ns actius amb exercicis
aptes per a tot el públic, tant per a persones amb mobilitat reduïda, com
per als que *teletrabajamos asseguts durant tota la jornada laboral. Pots
seguir-la a través de youtube.com, buscant *AFFIT.
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EMPRESES, COMERÇ, RSE
H I S T Ò R I E S  P E R S O N A L S  E M P R E N E D O R E S

SILVIA. MASCOFARMA
 

HELENA.  A TU ROLLO

AMPARO.  AFFIT

RAQUEL. 
BORRELL CARNS I EMBOTITS

 



 

LÍNIES INNOVADORES DE FOMENT DE L 'OCUPACIÓ

 

A A través d'aquest servei, que porta en
funcionament des de l'any 2005, Pactem
Nord ha impulsat l'any 2019 42 empreses
(27 dones i 15 homes), que han generat 46
nous llocs de treball (31 dones i 15 homes). 
 
Pactem Nord  forma part del Mapa
d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de
la CV, i és entitat competent per a *emtir
els informes de viabilitat  que Labora
requier a aquells/as emprenedors/as que
vulguen sol·licitar les ajudes per al foment
del treball autònom.
 

En el marc del programa experimental
aprovat en la convocatòria de suport
als Pactes Territorials d'Ocupació a la
Comunitat Valenciana impulsada per
Labora, aquest any 2020 s'han
desplegat en els nostres municipis
diferents línies innovadores per a la
millora de l'ocupabilitat de les persones
desocupades de l'Horta Nord:
 
Per al desenvolupament d'aquestes
tres línies d'acció es treballa en estreta
coordinació amb els/les professionals
d'ocupació i desenvolupament local, així
com amb els serveis socials municipals i
agents d'igualtat dels ajuntaments
consorciats. 
Aquestes accions estaran en marxa fins
al 30 de setembre de 2020.

PACTEM  NORD EN ELS INSTITUS DE
FORMACIÓ PROFESIONAL

El  El Consorci Pactem Nord ja ha
iniciat per a aquest any 2020 els
tallers d'emprenedoria social en els
diferents instituts de l´Horta Nord
amb l'objectiu de promocionar
l'emprenedoria juvenil en l'àmbit de
l'economia social. Una iniciativa
dirigida fonamentalment a l'alumnat
dels cicles formatius i que en breu
eixiran al món laboral. 
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Capacitació i
activació laboral
dirigit a dones

 

 

PACTEM NORD  INICIA  ELS TALLERS
PER A  PERSONES EMPRENEDORES A
TAVERNES  BLANQUES I  MONTCADA  

 

Inserció laboral
perceptors/as de

la RVI

 

 

Itineraris
tecnològics

 

 

Treball en xarxa

 

 

 e tenia prevista la celebració de la III Setmana de l'emprenedoria en l´Horta Nord,
però a la vista de les circumstàncies, ajornarem aquest esdeveniment fins a una altra
ordre. 
En aquesta ocasió s'abordarien dos blocs temàtics: la corresponsabilitat territorial i
l'emprenedoria i l'acompanyament empresarial a persones emprenedores amb la
participació de tutors especialitzats en gestió empresarial. Tots dos blocs es
realitzaran en els municipis d'Alboraia i de Puçol, respectivament, i comptaran amb la
participació d'entitats col·laboradores especialistes en economia circular i simbiosi
empresarial i en aspectes relacionats amb la gestió d'empresa (finançament,
màrqueting, gestió del temps, etc.)
Us continuarem informant.

AJORNAMENT de la III Setmana de l'emprenedoria en l´Horta Nord a
 Alboraia i Puçol



FORMACIÓ  ONLINE. AULA MENTOR
El Consorci Pactem Nord, a través del Ministeri d'Educació,
ofereix a la ciutadania un ampli catàleg de cursos de
formació en línia. En àmbits tan diversos  com l'ofimàtica,
gestió dels recursos humans, disseny web, salut, educació
o gestió de PIMES, qualsevol persona pot accedir a un curs
que pot realitzar al seu ritme i iniciar en qualsevol
moment. 
Més informació en: pactemnord.burjassot@aulamentor.es
 

L'equip de professionals de Pactem Nord davant la situació generada per la crisi del COVID-19 ha
adaptat els seus serveis i metodologies a les noves necessitats generades, i està gestionant un
significatiu nombre d'ofertes d'ocupació per a facilitar personal al teixit productiu que presta els seus
serveis de manera intensa en sectors de neteja, gestió de magatzems i transports, suport en
residències geriàtriques i altres serveis d'ajuda a domicili, fonamentalment.
 
De manera telefònica o de diferents canals que ens ofereix la tecnologia (com la selecció de
persones desocupades per part de les empreses a través de vídeo conferencies) facilitem aquests
processos de selecció a les persones desocupades i a les empreses col·laboradores que
requereixen d'aquests serveis especialitzats. 
 
Durant aquestes setmanes s'ha treballat amb quasi 500 persones desocupades i amb un centenar
d'empreses, de manera telefònica o a través d'internet, per a facilitar-los la contractació de noves/us
professionals.

 

 

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
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Pots accedir als  recursos d'ocupació  en  Webempleo de Pactem Nord
 

NOUS SERVEIS ONLINE PER A L'OCUPACIÓ

http://www.aulamentor.es/
https://www.consorci.info/webempleo/


Per tercer any consecutiu la Diputació de València signa amb el Consorci Pactem Nord un conveni de col·laboració per a la
realització d'accions de promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el marc de la corresponsabilitat
territorial.
Aquest projecte estableix totes les seues accions entorn de tres objectius fonamentals:
- Afavorir l'apoderament amb perspectiva de gènere de professionals, responsables polítiques, teixit associatiu i empresarial,
així com ciutadania en general.
- Visibilitzar accions i bones pràctiques realitzades a la nostra comarca 
- Consolidar xarxes de cooperació multinivell.
 
Més informació del projecte : Distintivos Violeta Pactem Nord. 
 

Pactem Nord inicia els treballs per a l'elaboració del seu II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats

 
El El Consorci Pactem Nord ha iniciat aquest mes d'abril els treballs per a l'elaboració del seu II Pla
d'Igualtat d'Oportunitats. Després de la constitució de la comissió que tutelarà el diagnòstic i el disseny
de les mesures a implementar, s'establiran les accions que contribuiran a millorar en aquest àmbit,
transversal en totes les línies de treball i projectes que desenvolupa l'entitat des de la seua constitució.

IGUALTAT D´OPORTUNITATS
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PACTEM NORD RENOVA CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Pactem Nord y el Ayuntamiento de Rafelbunyol impulsan
una nueva  sesión  “Distintivo Violeta Pactem Nord"

El Consorcio Pactem Nord,  al costat de l'Ajuntament de Rafelbunyol i  
la Federació d'associacions de comerç de ĺ *Horta Nord (Facenord), i
el suport de LABORA, ha dut a terme una jornada formativa dirigida
al comerç local tendent a facilitar-los els  instruments necessaris que
els permeten a els/as empresaris/àries, l'adquisició d'un conjunt de
compromisos establits en el decàleg sobre el qual s'assentisca aquest
distintiu denominat “Distintiu Violeta Pactem Nord: un compromís
amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes”.
(www.distintiuvioleta.com).
 
 

 

http://www.distintiuvioletapactemnord.com/
http://www.distintiuvioletapactemnord.com/


Les sessions de treball dutes a terme entre els/es professionals dels ajuntaments, sindicats i
associacions empresarials han servit per a definir algunes prioritats del programa de treball en el
territori. Totes les propostes que s'han plantejat en aquesta reunió guarden relació directa amb les línies
del pacte territorial d'ocupació, si bé, s'ha prioritzat sobre línies de treball que aprofundisquen en la
igualtat, la corresponsabilitat i la vertebració del territori. A més, s'ha informat d'altres línies en
desenvolupament vinculades al Pacte territorial i als projectes experimentals que s'han posat en marxa,
destacant tres iniciatives dirigides a millorar l'ocupabilitat de determinades persones que es troben en
situació de desocupació.
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secretària Tècnica de Pactem Nord es reuneix a Massamagrell i
Vinalesa per a la planificació i desenvolupament conjunt d'accions

TREBALL EN XARXA

16  

 
En plena preparació de la II Trobada de Pactes i Acords
Territorials d'Ocupació i de cara a la conformació formal de
la Xarxa el mes de maig, com es tenia previst, s'ha suspés
fins a un altre avís la celebració d'aquesta jornada.
L'última trobada tècnica celebrat es va realitzar a Alzira el
mes de febrer i allí es va acordar que la celebració de la
trobada tindrà lloc a Alacant. 
Us continuarem informant.

 Xarxa de Pactes i Acords Territorials per l'Ocupació



www.consorci.info 
www.consorci.info/webempleo/
www.consorci.info/webempresas/ www.consorci.info/aula-
mentor www.turismohortanord.com/ 
www.proximosati.es www.bancodetierras.consorci.info
www.distintiuvioletapactemnord.com

607 948 737

664 422 592

664 360 797

Desempleados/as Autónomos/as Empresas

678 910 383

664 552 550

607 948 742

 664 421 764


