Oberta una convocatòria per cobrir el servei
De perruqueria i barberia de la Fundació
Hospital Sant Jaume de Manlleu
La Fundació Hospital Sant
Jaume de Manlleu (FHSJM)
ha publicat una convocatòria per tal de cobrir el servei
de perruqueria i barberia
que ofereixen a les persones usuàries del Centre de
dia Josep Roque i Castell i
la Residència Aura. El servei és exclusivament per a
persones usuàries d’aquests equipaments.
S’estableix un contracte
d’una durada de dos anys,
prorrogable per un període
de tres anys més. La
FHSJM aportarà el material
i equipament, que inclou el
mobiliari i elements necessaris per al desenvolupament de la tasca. També es
farà càrrec del subministrament de climatització, electricitat i aigua.
Entre les condicions d’aquesta convocatòria, la
FHSJM estableix els horaris
mínims en què s’haurà d’oferir d’aquest servei i també
uns preus màxims pels di-

versos treballs de perruqueria i barberia.
Per la tipologia de les
persones usuàries, el servei
inclourà, si s’escau, l’acompanyament des de planta a
la perruqueria i retorn un
cop acabat el servei.
L’adjudicació es farà a
una empresa o persona
física amb titulació acreditada de perruqueria i experiència. Caldrà lliurar un currículum amb còpia del títol i/o
acreditació formativa i d’experiència. A més d’oferir el
servei de perruqueria i barberia, la persona haurà
d’encarregar-se de la neteja
i higiene diària dels espais.
Visita a les instal·lacions
Per tal de facilitar la informació a les persones interessades en participar en
aquesta convocatòria, la
Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu ha programat una jornada visita a les
instal·lacions el dia 16 de

setembre a les 11 h. S’iniciarà al Centre de Dia, Avinguda Montseny 72, i continuarà a la Residència Aura.
Els criteris d’adjudicació
preveuen una assignació de
punts en funció de la proposta econòmica, horària i
l’experiència de la persona
interessada.
Les persones i empreses
interessades en la licitació
poden presentar el sobre
amb la seva proposta, currículum i acreditacions al Lab
Manlleu (C/Prior Tarafa, 11)
fins el 27 de setembre. Per
a qualsevol dubte escriviu al
correu lab@manlleu.cat.
Per a més informació, consulteu la notícia publicada al
blog www.femxarxa.cat, on
hi trobareu els PDF de les
bases i els annexos.

Nou curs a Manlleu de Gestió
del temps
El Servei d’OPE Formació ha publicat l’oferta de cursos pels mesos de
setembre a desembre de 2019, tant
els adreçats a persones treballadores com aquells dirigits a persones
en situació d’atur.
El primer curs
del cicle serà el de
Gestió del temps,
un curs de 20 hores que es farà del
19 de setembre al
7 de novembre,
els dijous, de
15.30 a 18 h.
Aquesta formació es fa en
col·laboració amb
Pimec i és un curs
totalment subvencionat, sense cost
per a l’empresa ni
per a la persona
participant.
Les persones
interessades s’hi
poden inscriure a
través da l’apartat
de formació del
web de l’Ajuntament de Manlleu,

www.manlleu.cat o poden demanar
informació escrivint al correu electrònic formacio@manlleu.cat, trucant al 93 851 50 22 o bé enviant
un missatge de Whatsapp al telèfon
mòbil 679 405 364.

Projectes cedents Reempresa
Manlleu forma part de Reempresa, una iniciativa que permet que propietaris/es
que no poden continuar al capdavant del seu negoci el puguin cedir a una altra
persona amb ganes de donar-li continuïtat. Des del servei d’OPE Empresa assessorem tant les persones que volen vendre un negoci com les que volen reemprendre un projecte i les acompanyem en el procés.

Trobareu més informació de cada negoci en cessió al web de Rempresa:
www.reempresa.org

Botiga de joguines a Manlleu
Núm. Projecte: PC09878
Botiga familiar dedicada al món de la joguina des de 1943 que es cedeix per jubilació. L’establiment compta amb un assortiment de joguines diferents i originals
així com un gran assortit de joguines educatives de primeres marques. L'empresa disposa de web per a venda en línia.

congelats. Local de 120 m2 amb un espai ampli de venda i despatx del peix i botiga de 70 m2. Disposa d'aparcament a la part de les cambres. L'oferta de cessió
inclou: la botiga equipada amb taulells i mobiliari, les cambres i els frigorífics, les
existències en el moment de la venda, el local comercial i el garatge.

Empresa de venda a l'engròs de fruita i verdura a Manlleu
Núm. Projecte: PC11588
Empresa dedicada a la venda a client empresa tant de la restauració com de
col·lectivitats. Solvent i amb reconeguda reputació amb 65 anys de presència en
el sector i amb clientela fidelitzada. L'oferta de cessió inclou: nau de 365 m2 amb
instal·lacions de fred i de manteniment, zona de càrrega i descàrrega i despatx; 3
camions, 1 furgoneta i les existències que hi hagi en el moment de la venda.
Peixateria amb més de 30 anys de funcionament a Manlleu.
Núm. Projecte: PC12047
Establiment de venda al detall de peix fresc i marisc, productes d'alimentació i
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Si teniu interès en algun d’ells, contacteu amb el Servei d’OPE Empresa:
empresa@manlleu.cat | 938515022.

Comerç d'alimentació de Manlleu especialitzat en producte fresc
Núm. Projecte: PC10738
Botiga de més de 30 anys de trajectòria i amb clientela fixa. Venda de fruita i verdura i també de varis productes d’alimentació de proximitat. Local de 80 m2 amb
magatzem i cambres. Amb mural de fred vertical i hort/jardí exterior de 30m2.
També hi ha la possibilitat de llogar l'habitatge situat a sobre de la botiga.
Fàbrica de consumibles per a la investigació biomèdica
Núm. Projecte: PC12388
Cessió per jubilació d’empresa del 1984 dedicada a la fabricació de flocs per a
llits per animals de laboratori. També subministra consumibles, gàbies i altres
elements per a la neteja i higiene dels animals estabulats. Nau de 740m2 amb
sala d'assecatge, oficina, serveis i portes d'accés de mercaderies.

