Formació per a empreses i persones
autònomes
Un any més s’ha publicat l’oferta formativa adreçada a empreses i autònoms de la comarca i
confeccionada conjuntament
des dels diversos serveis municipals. Enguany, hi predominen
les sessions virtuals tot i que
també n’hi ha algunes de presencials.
Trobareu tota la informació
i la resta de sessions de la programació a l’apartat de Formació del web de l’OPE Manlleu:
www.manlleu.cat/ope/formacio

Per a més informació contacteu amb l’OPE: 937 827 161
empresa@manlleu.cat.

Sessions Reempresa:
Com trobar la nostra empresa
ideal?
27 d’abril

Des de l’OPE Manlleu oferim
els següents cursos de la programació:

Què comprem quan comprem
una empresa?
13 de maig

La relació electrònica amb l’Administració: factura electrònica,
certificat i signatura digitals. 8
de juny.

Millora els teus matchings amb
una empresa cedent.
15 de juny

Jornada per a empreses sobre la nova
normativa referent a la bretxa salarial
El dijous 25 de febrer, de 10 a
11.45 h, es farà en format digital a través de la plataforma
Zoom la jornada Igualtat retributiva entre dones i homes:
noves obligacions i eines d’implementació.
Durant la jornada es comptarà amb l’experta Raquel Serrano Olivares, qui repassarà
els elements més destacats en
les noves obligacions per a les
empreses i també es presentarà el material de sensibilització Trencant mites sobre la
bretxa salarial de gènere de la
Comissió d’Igualtat i del
Temps de Treball del Consell
de Relacions Laborals.
La desigualtat i la discrimi-

nació estructural
que pateixen les
dones en tots els
àmbits de la vida
tenen
moltes
conseqüències.
En l’esfera laboral això es pot
veure clarament
mitjançant la bretxa salarial, un
indicador per mesurar les diferències retributives entre homes i dones.
Els recents canvis en el
marc legal (Reial decret
901/2020 i Reial decret
902/2020, sobre plans d’igualtat i igualtat retributiva) fan necessària una revisió de les eines disponibles.

Segona sessió de Networking
de La Turbina. Aquest mes,
Netwalking

En aquesta jornada es repassaran les noves obligacions que emanen dels canvis
normatius.
Les inscripcions estan obertes
i són gratuïtes. Trobareu l’enllaç per a la inscripció a l’apartat d’actualitat del web de l’OPE Manlleu:
www.manlleu.cat/femxarxa.

Fa unes setmanes, en aquestes pàgines, vam donar a
conèixer La Turbina, un projecte sorgit de dos coworkers del
Lab
Manlleu,
espai
de
Coworking que té com a objectiu afavorir diverses trobades
de Networking al territori.
La voluntat dels seus organitzadors, en Llorenç Martin
i la Mayke Leijendekkers, és el
d’afavorir espais de trobada
que tinguin un component informal i lúdic, però des d’on
també es pugui treballar en
relacions professionals o bé
per ampliar la xarxa de contactes. La primera sessió va consistir en una presentació oficial
del projecte i una sessió a l’edifici Can Puget, seu de l’OPE
Manlleu.
En aquesta segona edició

proposen una passejada que
inclou una ruta a peu de 10 km
amb una durada aproximada
de dues hores i mitja. Un espai
on conèixer empresaris i emprenedors de la comarca caminant en un entorn natural magnífic.
L’activitat es farà aquest
dijous, 25 de febrer, amb sortida des del Coworking de l’Eix
Empresarial, a Sant Julià de
Vilatorta, a les quatre de la
tarda. En finalitzar l’activitat es
podran visitar les instal·lacions
d’aquest equipament. Per tal
de complir amb les mesures
de seguretat i prevenció de la
Covid-19, la participació serà
limitada i caldrà inscriure’s a
un formulari. El trobareu a l’apartat d’actualitat del web
www.manlleu.cat/ope/.

Suport de l’OPE a la tramitació de sol·licitud de subvencions
Des de l’OPE seguim donant
resposta al teixit empresarial de
Manlleu i, en especial, pel que fa
al suport a empreses, autònoms
i persones treballadores a l’hora
d’accedir a ajuts i subvencions
per tal de fer front als efectes
provocats per la pandèmia de
Covid-19 al nostre país.
A través del web de l’OPE
hem creat un espai específic on
s’hi poden trobar totes les noves
ajudes que es van publicant i
que són d’interès per les empreses i persones del municipi i del
territori de proximitat.

Fem Xarxa - 2021/07

D’altra banda, des de l’OPE
assessorem i acompanyem a
aquelles persones que vulguin
fer el tràmit per tal que tinguin
tota la documentació i puguin
tirar endavant la sol·licitud sense
cap entrebanc tècnic o administratiu.
A continuació mostrem algunes de les ajudes publicades.
En cas que vulgueu més informació d’alguna, contacteu amb
l’OPE a través del correu electrònic empresa@manlleu.cat o
bé trucant al telèfon del Lab
Manlleu: 937 82 71 61.

Persones treballadores afectades per un ERTO
Termini de sol·licitud: del 15 al 25 de febrer
Import per beneficiari: 600 euros
Educació en el lleure i activitats extraescolars
Termini: del 16 de febrer a l’1 de març
Imports: de 1.500 a 2.500 euros en funció de les
diverses modalitats d’empresa.
Activitats dels parcs infantils i l’oci nocturn
Imports:
-Parcs infantils privats: 6.000 euros
-Establiments oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros
-Establiments d’oci nocturn de 10 o més treballadors: 15.000 euros

Petites empreses amb treballadors en situació
d’ERTO
Import: ajut de 2.000 euros per treballador, amb
un màxim de 30.000 euros
Ajuts autònomes (febrer 2021)
Registre per fer inscripció prèvia i optar a una nova convocatòria d'ajuts
Termini: del 19 al 26 de febrer

Més informació
Consulteu les convocatòries vigents a
www.manlleu.cat/ope/subvencions
info: Lab Manlleu. T 937 827 161 | empresa@manlleu.cat

