Manlleu contracta 24 persones en el marc del Programa
de Treball als Barris
El mes d’abril es va iniciar l’execució del Programa Treball als
Barris 2020 que ha permès la
contractació per part de l’Ajuntament de Manlleu de 24 persones en situació d’atur a través
de les diferents accions del
Programa.
Les persones contractades
duran a terme diversos projectes: suport a la inserció laboral,
d’educadora de suport a l’escola bressol, coordinació dels
plans d’ocupació, tasques de
neteja d’espais municipals, tasques de manteniment d’edificis
municipals, auxiliar de la llar,

administratiu/va i treball aocioeducatiu. També s’ha contractat personal tècnic per dur a
terme la dinamització socioeconòmica dels establiments de
comerç, dinamització del Mercat municipal, i dinamització de
la
millora
laboral
amb
col·laboració amb el teixit associatiu i entitats del barri de
l’Erm.
Per tal d’executar les diferents línies del projecte s’han
formalitzat contractes d’obra i
servei a jornada completa. Uns
de 6 i 7 mesos de durada i uns
altres de 12.

El projecte permet, en funció
de les necessitats, el disseny
de projectes integrats que responguin a l’objectiu d’intervenir
sobre les persones en situació
d’atur, especialment aquelles
que conformen els col·lectius
prioritaris d’actuació d’acord a
les especificitats de cada territori. Possibilita desenvolupar
programes que fomenten el
desenvolupament local i l’activitat econòmica dels territoris i
dels sectors per tal de millorar
les possibilitats d’inserció de les
persones desocupades.
El Programa està cofinançat

d’una banda per l’Ajuntament
de Manlleu i, de l’altra, per la
Generalitat de Catalunya a través del SOC, el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social i el
Fons Social Europeu, que es
fan càrrec dels sous de les persones participants.

Oberta la sol·licitud dels nous ajuts del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2021
Vols informació sobre aquest o altres ajuts?
L'OPE Manlleu ha posat en
marxa una nova subvenció
adreçada a empreses de Manlleu dins del Pla de Reactivació
Municipal de Manlleu 2021.
La sol·licitud es pot fer a través del portal de tràmits de
l'ajuntament i trobareu més
informació a l'apartat de subvencions del web de l'OPE:
www.manlleu.cat/ope.
Se’n podran beneficiar persones físiques i jurídiques que
desenvolupin la seva activitat a
Manlleu i que hagin hagut de

suspendre o modificar la seva
activitat entre setembre i març i
a qui la reactivació o reobertura
de l’activitat li hagi suposat una
despesa econòmica.
Les activitats subvencionades són: A) Centres estètica i
bellesa / Gimnasos / Activitats
de discoteca, sala de ball, sala
de festes amb espectacle, bar
musical, karaoke, discoteques
de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial / Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil

(incloses les extraescolars) i
activitats d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
B) Bars i restaurants / Activitats artístiques, d’espectacles
públics.
La subvenció consistirà en
una aportació única per a cada
empresa: 3.000 euros per beneficiaris afectats de forma
total en les activitats descrites
a l’apartat A i 1.500 euros per
beneficiaris afectats de forma
parcial en les activitats descrites a l’apartat B.

Contacta amb nosaltres

Suport a la tramitació de
sol·licitud de subvencions
Des de l’OPE us assessorem i acompanyem
per tramitar sol·licituds d’ajuts i subvencions
Consulteu les convocatòries obertes a
www.manlleu.cat/ope/subvencions
Lab Manlleu. T 937 827 161 | empresa@manlleu.cat

Finalitza la primera edició del Programa APP
Ha finalitzat la primera
edició del programa Aprenentatge Per a la Professionalització (APP), que va
iniciar-se el juliol de 2020 i
en què hi han participat 13
aprenents dels sectors del
comerç i de l’electricitat i
llauneria.
L’interès principal del
programa es centra en la
formació i qualificació d’aquestes persones i ha
comptat amb la collaboració d’empreses locals, en un format que
recuperava la figura tradicional de l’aprenent.
Les persones participants s’han format a l’aula
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i a l’empresa obtenint el
certificat de professionalitat corresponent, experiència professional, un salari i
també la satisfacció d’haver aconseguit acabar el
programa.
A partir d’aquesta experiència diverses empreses
del territori s’han interessat
per la continuïtat d’aquesta figura d’aprenent/a al
lloc de treball, iniciant una
nova contractació per
compte propi. D’altres tindran en compte les perso-

nes participants per a moments de més producció o
períodes en què calgui fer
substitucions de personal.
En total s’han aconseguit
8 reinsercions entre els 13
participants.
Des de l’OPE es vol
agrair la seva implicació i
motivació, així com també
la de les empreses que,
malgrat la situació provocada per la pandèmia, han
mantingut el seu compromís i participació en
aquest programa pilot.

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo
y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa Aprenentatge per la Professionalització (SOC-APP), regulat per l’Ordre TSF/170/2019, de 29 d’agost.

