La Generalitat, l’Ajuntament i el MAB es reuneixen per parlar sobre el comerç de Manlleu

L’OPE Feina: al servei de les
persones i de les empreses

La directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya i la del Servei Territorial
d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central van visitar Manlleu aquest dimarts
La directora general de Comerç
de la Generalitat de Catalunya,
Montserrat Vilalta, i la directora
del Servei Territorial d’Empresa i
Coneixement a la Catalunya
Central, Bàrbara Minoves, van
visitar aquest dimarts Manlleu on
es van reunir amb l’Ajuntament i
l’Associació de Botiguers.
Durant la benvinguda institucional, a càrrec de l’alcalde de
Manlleu, Àlex Garrido, i del regidor de Promoció econòmica,
Eudald Sellarès, la directora
Montse Vilalta va posar en valor
el comerç i la ciutat de Manlleu.
Les directores van fer una
visita guiada per alguns dels locals de la Manlleu Galeria d’Art,
de la mà d’Arkham Studio, agència coorganitzadora de la mostra.
Aquesta visita és fruit d’haver
rebut recentment el premi a la
Gestió Pública dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial de
la Generalitat.
Posteriorment es van reunir
amb el regidor de promoció econòmica, el president i les dinamitzadores de l’Associació de
Botiguers de Manlleu (MAB);
Betlem Parés, cap de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Serveis a
les Persones; Pilar Raurell, tècnica de comerç de l’OPE, i diverses tècniques del servei de promoció econòmica. Durant la reunió de treball es va parlar sobre
el model comercial català i el

futur del comerç a Manlleu.
En el transcurs de la trobada
es van tractar diferents assumptes, com la necessitat de vetllar
pel comerç local i potenciar-lo
amb la programació d’accions de
promoció i de l’aposta pels productes de proximitat i de qualitat,
productes diferenciats i amb valor afegit.
La trobada d’aquest dimarts
també va posar sobre la taula

qüestions de caràcter general,
com les noves legislacions catalanes i estatals en l’àmbit del
comerç i de la futura legislació
sobre Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs).
Les directores van valorar
positivament la visita i de la reunió va sorgir la voluntat de seguir
treballant conjuntament i de compartir informació, inquietuds i
polítiques comercials.

A partir d’aquest mes de gener
l’OPE Feina seguirà oferint el
Servei de Feinateca a totes
aquelles persones que necessitin fer recerca activa de feina,
realitzar o millorar el seu currículum, consultar i inscriure’s a
ofertes laborals o resoldre dubtes concrets i informar de canvis en la seva ocupabilitat.
El servei s’ofereix els dilluns
i dimecres de 9.30 a 13 h i els
dimarts de 15.30 a 17.30 h a la
Biblioteca Municipal de Manlleu
BBVA (Carrer del Pont 16-18).
L’espai compta amb ordinadors
amb connexió a internet i professionals que oferiran suport i
orientació especialitzada. També disposa d’un plafó on consultar les últimes ofertes.
Atenció a les empreses
Davant les dificultats de trobar
personal competent i que s’adeqüi al lloc de treball concret i
característiques dels negocis,
L’Oficina de Promoció Econò-

mica també dona suport en la
gestió de vacants de personal
de les empreses a través dels
serveis d’OPE Feina i OPE
Empresa. Des de l’OPE es pot
col·laborar amb les empreses
en diferents punts del procés
de recerca de personal:

 Definició del lloc de treball
 Publicació d’ofertes
 Recerca de candidats/dins de
la borsa de persones que es
troben en situació d’atur o
volen un canvi de treball
 Filtratge de currículums
 Preselecció de personal
 Suport en la selecció
 Seguiment durant la contractació (post-inserció).
Aquest és un servei gratuït per
a les empreses, que es poden
adreçar a l’OPE per correu a
opefeina@manlleu.cat, trucant
al telèfon 93 851 50 22 o bé
omplint un formulari en línia a
través del web manlleu.cat.

Pràctiques educatives: una oportunitat per a
empreses i estudiants

Convocatòria ACREDITA’T:
Seguretat i Gestió Ambiental

Des de l’OPE i l’Àrea de Serveis a
les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) es fa d’enllaç entre
empreses i estudiants de Manlleu
perquè l’alumnat pugui fer pràctiques formatives. Es tracta d’estades a empreses amb l’objectiu
d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en una formació, afavorint l’adquisició de competències professionals corresponents en un àmbit de treball real.
Es signa un conveni de
col·laboració en les diferents parts
implicades (per exemple l’empresa, l’alumnat i el centre de formació) i existeixen diverses tipologies
en funció de l’etapa educativa de
la persona (de l’ESO fins a la Universitat passant per cicles, programes ocupacionals o de formació i
inserció).
De cara a les empreses, el fet
de tenir joves en pràctiques els pot

S’ha obert un nou procés de
l’ACREDITA’T en els àmbits de
Seguretat (teleoperadors/es d'emergències i Gestió ambiental
(biocides). Aquesta convocatòria
permetrà a 300 persones fer el
procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals per aconseguir un certificat
de professionalitat o un títol de
formació professional. El procés
es pot fer del 8 al 17 de gener
del 2019
Les places en aquests dos
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permetre captar futur personal
qualificat, col·laborar en la formació de la persona i una major relació amb els centres docents. En
funció de la tipologia de pràctiques, aquesta pot implicar o no
uns serveis retribuïts.
Des de l’OPE Manlleu es fa
d’enllaç i pont entre els centres
formatius i el teixit empresarial i es

col·labora amb els centres per la
gestió d’aquestes pràctiques a la
vegada que s’engeguen nous projectes de col·laboració públicprivada en relació amb les pràctiques. Per aquelles empreses que
vulguin acollir personal en pràctiques, l’OPE serveix de punt de
referència per iniciar tot el procés
amb els centres educatius.

àmbits es sumen a les que encara hi ha disponibles per a professionals de Dependència i teleassistència i d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Les inscripcions s’han de fer
telemàticament a través del web
de acreditat.gencat.cat.
Des del Servei de l’OPE Formació es dona informació i suport en el tràmit. Les persones
interessades poden escriure a
formacio@manlleu.cat o bé trucar al 93 851 50 22.

