Resultats del Programa 30
Plus edició 2020-21 i de
les cinc edicions anteriors
Un any més, el Programa 30
Plus s’ha gestionat des del
Servei d’OPE Feina de l’Ajuntament de Manlleu i ha estat
possible gràcies al treball en
xarxa amb els diferents Serveis Locals d’Ocupació de la
Comarca d’Osona
Aquest programa d’inserció laboral d’abast comarcal
incentiva la contractació de
persones majors de 30 anys
en situació d’atur i residents a
la comarca d’Osona. Atorga
una subvenció a les empreses
que s’hi puguin acollir i també
ofereix formació, orientació
laboral i seguiment a les persones participants.
En l’edició d’enguany s’han
cobert 42 places, el total de les
atorgades: 39 empreses han
contractat 25 dones i 17 homes, un 59% d’ells majors de
45 anys i un 41% entre 30 i 45
anys.
El resultat global de les
cinc edicions del programa és
molt positiu, per part de les
empreses i també dels participants. Molts d’ells, un 59 %
mantenien el seu lloc de treball
6 mesos després de finalitzar
el seu contracte amb el programa 30 plus. Alguns d’ells
han signat un contracte indefinit i continuen a l’empresa
amb molta satisfacció per
ambdues parts.

El total de persones contractades ha estat de 208,
(116 dones i 92 homes), el
60% majors de 45 anys i el
40% d’entre 30 i 45 anys.
Al llarg d’aquestes cinc
edicions se n’han beneficiat
162 empreses, de les quals 64
formen part de Manlleu i de la
seva àrea de relació territorial:
El Cabrerès, El Voltreganès,
Roda de Ter i Les Masies de
Roda
Aquest any s’ha fet una
nova sol·licitud per part de
l’OPE de Manlleu amb el suport de la resta de Serveis locals i en la qual s’han demanat
un increment de places, per
donar cobertura a més empreses demandants de la subvenció del programa. Concretament s’han demanat 50 places, a l’espera que les atorguin totalment.
Està previst que entre setembre i octubre s’obri una
nova edició del programa amb
noves contractacions per ajudar a aquelles persones amb
més dificultats per incorporarse al món laboral per condicions d’edat, baixa qualificació,
nivells d’estudis i altres aspectes limitants.
Trobareu més informació i
les infografies completes al
web d’actualitat de l’OPE:
www.femxarxa.cat

L’OPE i l’Associació Manlleu Quatre acosten la tecnologia d’impressió
en 3D a les empreses del territori des del Lab Manlleu
L'OPE Manlleu i l'Associació
Manlleu Quatre volen acostar
la tecnologia 3D a les empreses i persones emprenedores
del territori. Amb aquest objectiu s’ha instal·lat al Lab Manlleu una impressora 3D per
facilitar l’accés a aquesta tecnologia que permet múltiples
aplicacions en diversos àmbits
empresarials.
Així s’inicia un nou servei
adreçat a les empreses de
Manlleu i de l’àrea d’abast territorial. La nova Impressora 3D
permetrà a les empreses que
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ho desitgin iniciar-se en els
fonaments de la impressió 3D,
fer proves i conèixer les característiques d’aquesta tecnologia, i imprimir les seves peces
o prototips.
L’estació de treball instal·lada al Lab compta amb
dos equips informàtics i el
software necessari per traslladar els models 3D a productes
físics.
La voluntat de l’OPE i Manlleu Quatre és arribar al màxim
de persones i oferir activitats
de divulgació adreçades al

teixit empresarial. Durant el
mes de setembre, i dins de la
nova programació d’activitats
del Lab Manlleu, s’oferirà una
sessió informativa amb l’objectiu de donar a conèixer l’equipament i les seves possibilitats.
Per a més informació podeu
visitar l’apartat específic al web
de
l’OPE
Manlleu:
www.manlleu.cat/ope/3d.
També podeu contactar
amb el Lab Manlleu trucant al
937 82 71 61 o escrivint a
lab@manlleu.cat.

