La 4a edició del 30 Plus va començar
a l’agost i ja ha afavorit 11 contractes

Presentació del nou programa de
ràdio comarcal dedicat al comerç

El 2 d’agost va posarse en marxa la quarta
edició del Programa
30 Plus, subvencionat
pel SOC i gestionat
pel Servei d’OPE Feina. A data d’avui ja
s’han tancat 11 dels
43 contractes disponibles en la nova edició.
Aquest programa ocupacional d’abast comarcal incentiva la contractació de persones
majors de 30 anys: atorga una subvenció a
les empreses que s’hi puguin acollir i orientació laboral als treballadors i treballadores
participants.
El 6 de setembre es va fer una reunió
entre el Servei d’OPE Feina i personal tècnic dels diferents serveis locals d’ocupació
de la comarca per fer l’avaluació dels Programes 30 Plus (edició 2018) i Fem ocupació per a joves (edició 2017). També es va
fer la presentació de la nova edició del 30
Plus, que està gestionat, un any més, pel
Servei d’OPE Feina.

El dimecres 18 de setembre, a les
20.30 h, es farà als jardins del Despujol de Masies de Voltregà la presentació del Passi per caixa, un nou
programa de ràdio centrat en el co-

La valoració que van fer les persones
assistents a la trobada és molt positiva. Les
dades demostren que és un programa consolidat i reconegut tant per les empreses
com pels prescriptors (gestories).
Les empreses es poden acollir a la contractació subvencionada fins el dia 1 d’abril o
bé fins que s’esgotin els 43 contractes disponibles que estableix el programa (5 més
que l’any passat). Les empreses interessades en participar-hi poden posar-se en contacte amb el servei d’OPE Feina per a obtenir més informació: trucant al 93 851 50 22 o
escrivint a opefeina@manlleu.cat.

Oberta la 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-
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merç de Manlleu, Roda de Ter, el
Voltreganès i el Cabrerès i que s’emetrà quinzenalment a través de les
emissores de Ràdio Manlleu, Ràdio
Voltregà i Ràdio Roda.

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.

Nova sessió de ‘The English
Network’ al Lab Manlleu
El dijous 19 de setembre, de 8 a 9
del matí, el Lab Manlleu acull una
nova sessió de The English
Network. Un format de trobades
gratuïtes que tenen com a objectiu
ampliar la xarxa de contactes fent
servir l’anglès.

Per participar no es requereix
cap nivell mínim d’anglès, només
ganes de participar-hi i d’agafar
confiança amb l’ús de l’idioma.
Per a més informació i inscripcions escriviu a lab@manlleu.cat o
bé truqueu al 93 782 71 61.

