Formació per aprendre a controlar els costos de l’empresa i
calcular correctament els preus
El proper dijous, 25 de maig, tindrà lloc al Lab. Espai Coworking Manlleu una formació de càlculs de costos i preus per a empreses. L’objectiu és aportar metodologia i eines per poder calcular el cost i el preu de venda dels productes i serveis, a
partir de la informació de la qual disposa un autònom o una petita empresa.
La sessió tindrà una metodologia molt dinàmica i participativa. Començarà amb
uns mínims conceptes teòrics de base per, a continuació, passar a treballar exemples de càlcul de costos reals. Es prendran com a exemple casos d’empreses industrials, comercials i de serveis i es convidarà les persones assistents a plantejar
qualsevol dubte i problemàtica que pugui ser d’interès per a la resta de participants.
Els destinataris d’aquesta formació són fonamentalment treballadors i treballadores
autònoms i empresaris o empresàries de petites i mitjanes empreses.
Sessió formativa costos i preus
Dijous 25 de maig, de 10 a 14 h.
Lab. Espai Coworking Manlleu (C/Tarafa, 11)

L’OPE posa en marxa la campanya de treball a l’estiu
Des de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu s’ha creat
un dispositiu especial per poder atendre la demana de personal de les empreses que
aquest estiu tinguin vacants de personal, ja sigui per poder substituir treballadors
o treballadores o per fer front a un augment de feina. D’altra banda, es pretén facilitar
a les persones estudiants o que vulguin una feina de temporada la tasca de buscar
una feina durant els mesos de juny a setembre.
Els Serveis d’Empresa i Ocupació treballen de manera conjunta per tenir una borsa
de personal i d’ofertes per aquestes mesos. Les persones i empreses interessades
poden posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació de l’OPE per tal d’inscriure’s a
la borsa o bé informar de les vacants de feina que preveuen per als propers mesos.
93 851 50 22 | busquesfeina@manlleu.cat

Memòria i resultats 2016 de l’Oficina de Promoció Econòmica
de Manlleu: La biblioteca
La Biblioteca Municipal de Manlleu va portar a terme el 2016 un dels seus projectes més importants com és el trasllat al nou equipament, al carrer del Pont, que
aglutina les dues biblioteques que Manlleu tenia fins aquell moment. La biblioteca
va preparar i reorganitzar la col·lecció del nou espai fusionant el fons dels dos antics edificis i va crear una nova imatge corporativa.
Durant el 2016 la Biblioteca de Manlleu va atendre 39.530 usuaris, es van prestar
23.798 documents i va inscriure 7.396 nous usuaris. Es van fer més de 8.000 connexions a Internet i es van desenvolupar 150 activitats de dinamització cultural i
visites escolars.
A Manlleu la Biblioteca porta a terme diverses activitats com el Club de Lectura de
Narrativa, l’hora del conte, exposicions, visites escolars, conferències i presentacions de llibres, suport a l’aula i foment del fons local. D’altra banda, Manlleu porta a
terme projectes singulars com el Serpent de Llibres, bosses de contes per treballar
la igualtat de gènere a les escoles, voluntariat de lectura, club de lectura fàcil, gestió del Fons fotogràfic Carles Molist i el projecte Lecxit de lectura per a l’èxit educatiu.

