
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Les empreses s'informen dels incentius que tenen a l'hora de
contractar persones amb discapacitat

Dimecres 10 d'octubre de 2007
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha realitzat aquest matí la jornada tècnica
L'empresa com a entorn d'inserció, adreçada als empresaris, on s'ha informat sobre
la legislació en matèria de contractació de persones amb discapacitat i els incentius i
subvencions que poden rebre. La regidora de Benestar Social i Salut, Mercè
Giménez, ha inaugurat la jornada que s'ha organitzar amb l'ànim de "començar a
conscienciar les empreses de tota la legislació que hi ha en matèria de
contractació de persones amb discapacitat". El president de l'Associació
d'Empresaris de Castellar (ASEMCA), Eloi Tarrés, també ha intervingut a la
inauguració de la jornada i s'ha referit a "la importància que té per la societat que
les empreses contractin aquest col·lectiu de persones, més enllà del compliment
d'una llei, i que ho vegin amb normalitat". A la jornada, s'ha conegut
l'experiència en inserció que està portant a terme l'empresa Establiments Viena.
Precisament, s'ha triat el cas d'aquesta empresa vallesana "perquè està ubicada a
Castellar i la seva pròpia experiència pot motivar altres empresaris del
municipi", ha precisat Giménez. El regidor de l'Àrea Econòmica i de Règim Intern,
Òscar Lomas, ha fet la cloenda de la jornada reflexionant al voltant de l'actitud que
ha de prendre l'administració respecte la contractació de persones amb discapacitat.
En aquest sentit, Lomas ha explicat que un Ajuntament "ha de ser l'exemple a
seguir per la resta d'empreses". Pel que fa al cas concret de l'Ajuntament de
Castellar, el consistori compleix amb escreix el que fixa la llei respecte a la
contractació de persones amb discapacitat ja que un 3,2% de la plantilla té algun
tipus de discapacitat quan el mínim establert és el 2%. En matèria de formació,
l'Ajuntament dóna assessorament en matèria d'ocupació, dóna formació en noves
tecnologies i actua d'enllaç amb les empreses. Lomas ha recordat que l'Ajuntament
té un conveni amb Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació a
Catalunya (CP'AC), on a més de temes de contractació, es dóna assessorament a
persones amb discapacitat per crear la seva pròpia empresa. CP'AC té un conveni
amb la Fundación ONCE on les persones amb discapacitat "poden accedir a ajuts
a través del Fons Social Europeu i subvencions a fons perdut d'uns 12.000
euros", ha explicat el delegat de la Fundació CP'AC a Terrassa, Alfons Vallhonrat.
Finalment, el regidor de l'Àrea Econòmica i Règim Intern ha subratllat que cal
prioritzar que l'Ajuntament contracti empreses "amb treballadors que tinguin
algun tipus de discapacitat".
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