Enhorabona als guanyadors dels Premis Innovacat 2018

Dimarts 3 de juliol es va celebrar l’acte de lliurement de Premis Innovacat 2018 a la Colònia Rusiñol, restaurant Cau
Faluga. Des de l’OPE, organitzadores dels premis, volem
felicitar a les empreses guanyadores en les categories Jove i
Avança i també a les cinc empreses guanyadores del premi
Pla d’acompanyament a la gestió empresarial.
Així mateix, també felicitem totes les empreses participants
en aquesta 7a edició Innovacat per l’esforç i la feina ben

feta. El jurat dels premis ha destacat la qualitat i la innovació
dels 30 projectes que han optat a algun dels premis. Enhorabona i gràcies a les empreses participants!
L’empresa guanyadora de la categoria Avança ha estat
Gurbtec amb el projecte Goufone, operadora que cobreix la
necessitat de serveis d’Internet, a través de fibra òptica o
ràdio enllaç, a zones on l’accés és deficitari o inexistent.
L’empresa guanyadora de la categoria Jove ha estat Fem

Produccions amb el projecte adolescents.cat, perquè s’ha
consolidat com el mitjà digital de comunicació juvenil líder a
Catalunya i, perquè aprofitant les dades d’usuaris, ha iniciat
una nova línia de consultoria per a adolescents.
També s’han atorgat 5 premis d’assessorament consistents en 20 hores de consultoria. Han estat per les empreses
Aico (associació instal·ladors catalans oficials), Anigami
Aventura, Cool Natura M32, Effitronix System i Marbres Ter.

Nous incentius de comerç, artesania i moda per al 2018
La Generalitat de Catalunya ha posat en
marxa una nova convocatòria d’ajudes
adreçada a impulsar la competitivitat empresarial. Els beneficiaris d’aquests ajuts
són empreses del sector comerç, artesania i serveis.
Aquestes línies d’ajuts estan dividides
en diversos programes. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 14
d’agost de 2018, a excepció del Programa
4 que permet la presentació fins a 31 de
desembre o bé fins que s’esgoti el pressupost. Les actuacions per a les quals se sol·liciti l’incentiu s’han d’iniciar durant l’any 2018 i la seva justificació s’ha de realitzar amb factures emeses durant l’any 2018.

 Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats.
 Programa 2: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professio-

nals d’àmbit nacional, estatal i internacional

 Programa 3: Programa per a la transformació digital en diferents Àmbits: Presència
a internet, Xarxes socials, Comerç electrònic, Màrqueting Digital, Digitalització de l’establiment.
 Programa 4: Nova implantació de comerços (locals buits) i millora comercial dels
establiments (de més de 10 anys d’antiguitat).
 Programa 5: Internacionalització de la moda
Programes per al sector artesà
 Programa 6: Promoció i comercialització dels productes artesans
 Programa 7: Millora de la gestió de l’empresa artesana
 Programa 8: Notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveuen les bases i la documentació
complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics al
web http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/per_temes. Per a més informació podeu trucar al servei
de l’OPE Empresa 93 851 50 22.

Últimes contractacions del programa Fem Ocupació per a Joves
El programa d’ajudes a la contractació de joves, Fem Ocupació per a Joves, està a punt d’esgotar les
seves vacants. Fins el moment s’han beneficiat 12 empreses i 12 joves d’entre 18 i 29 anys. Fins al 7
de novembre es poden fer 4 contractes més dins d’aquest programa que permet a les empreses
subvencionar part del sou de contractació.
A data d’avui, s’han contractat 7 noies i 5 nois. D’aquestes persones, 10 són de Manlleu. De les 12
empreses que s’han acollit al programa, 10 són de Manlleu, 1 de Taradell i una altra de Vic.
Manlleu és l’únic municipi de la comarca que permet la contractació dins d’aquest programa i es gestiona a través del Servei d’OPE Feina. Permet a les empreses beneficiar-se d’ajuts en la contractació
de joves d’entre 18 i 29 anys. Les persones contractades, a més, reben una formació específica segons les necessitats de l’empresa. Es tracta d’un programa exitós que permet ajudar a les empreses a
cobrir personal al temps que millora l’ocupació de persones joves.
Les persones que vulguin participar han de complir els següents requisits: tenir entre 18 i 29 anys,
haver cursat –com a mínim- l’ESO i màxim CFGM o Batxillerat i no estar treballant ni estudiant en el
moment de formalitzar el contracte.
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic
d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat.

Les empreses i persones que vulguin informar-se sobre el programa poden contactar amb el Servei
d’OPE Feina: Edifici Can Puget. Plaça de dalt Vila, 1. opefeina@manlleu.cat | 93 851 50 22.
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