
El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa realizará un

foro de empleo junto a Labora 

El evento, que tendrá lugar en el segundo trimestre de 2024 en La Vall d’Uixó, servirá

para  asesorar  en  materia  de  empleo  y  divulgar  al  público  asistente  los  servicios,

prestaciones y políticas laborales de las administraciones públicas valencianas

24.03.23

La presidenta del Consorcio gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

y alcaldesa de La Vall d’Uixó, Tania Baños, ha firmado esta semana un convenio de

colaboración  con  Labora,  el  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación,  para  la

realización  el  próximo  año  del  foro  de  empleo  Fòrum  Connecta  en  el  término

municipal de La Vall d’Uixó.

La misión de estos foros enmarcados dentro del  plan Avalem Territori  es crear  un

espacio compartido con los vecinos/as de La Plana Baixa en el que se les oriente y

asesore en la búsqueda de empleo, se ponga en contacto a las personas demandantes

de empleo con las empresas con puestos de trabajo vacantes, y se den a conocer los

servicios, subvenciones y políticas laborales de las instituciones públicas valencianas.

De este modo, a través de Avalem Territori y de Fòrum Connecta, Labora adapta el

ejercicio de las políticas activas de empleo a las necesidades de cada zona geográfica. 

El foro de empleo organizado por el Consorcio tendrá lugar en el segundo trimestre de

2024  y  actuará  como  un  espacio  de  contacto  entre  personas  trabajadoras  o

demandantes  de empleo,  empresas y agentes  sociales e institucionales de los diez

municipios  consorciados.  En  él,  se  realizarán  distintas  acciones  que  tengan  como

resultado la orientación, la inserción, el fomento del trabajo y la mejora de la calidad

del empleo en La Plana Baixa. 



El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa realitzarà un

fòrum d'ocupació amb Labora 

L'esdeveniment, que tindrà lloc en el segon trimestre de 2024 a La Vall d'Uixó, servirà

per  a  assessorar  en  matèria  d'ocupació  i  divulgar  al  públic  assistent  els  serveis,

prestacions i polítiques laborals de les administracions públiques valencianes

24.03.23

La presidenta del Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa i

alcaldessa de La Vall d'Uixó, Tania Baños, ha signat aquesta setmana un conveni de

col·laboració amb Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la realització

l'any vinent del fòrum d'ocupació Fòrum Connecta en el terme municipal de La Vall

d'Uixó.

La missió d'aquests fòrums emmarcats dins del pla Avalem Territori és crear un espai

compartit amb els veïns/as de la Plana Baixa en el qual se'ls oriente i assessore en la

cerca d'ocupació, es pose en contacte a les persones demandants d'ocupació amb les

empreses amb llocs de treball vacants, i es donen a conéixer els serveis, subvencions i

polítiques  laborals  de  les  institucions  públiques  valencianes.  D'aquesta  manera,  a

través  d’Avalem  Territori  i  de  Fòrum  Connecta,  Labora  adapta  l'exercici  de  les

polítiques actives d'ocupació a les necessitats de cada zona geogràfica. 

El fòrum d'ocupació organitzat pel Consorci tindrà lloc en el segon trimestre de 2024 i

actuarà  com  un  espai  de  contacte  entre  persones  treballadores  o  demandants

d'ocupació, empreses i agents socials i institucionals dels deu municipis consorciats. En

ell, es realitzaran diferents accions que tinguen com a resultat l'orientació, la inserció,

el foment del treball i la millora de la qualitat de l'ocupació a la Plana Baixa. 


