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Les persones interessades s'havien d'inscriure a Cal Botafoc.

136 persones opten als 25 llocs de treball del pla d’ocupació de la
Diputació per pal·liar els efectes de la ventada

Dijous 8 de gener de 2015

Es tracta d’un programa complementari de foment de l’ocupació local
d’aquest organisme

Un total de 136 persones han sol·licitat a la Borsa de Treball de l’Ajuntament optar
a algun dels 25 llocs treball dins el programa complementari de foment de
l’ocupació local de la Diputació de Barcelona.

De les 25 persones que resultin contractades, 13 (6 paletes, 4 jardiners i 3 pintors)
s’integraran en una brigada d’obres i manteniment per dur a terme reparacions en
l’espai públic i en edificis públics. Les altres 12 persones treballaran en una brigada
de neteja forestal que intervindrà en finques de titularitat pública i en l’obertura de
senders que hagin quedat tallats pels efectes de la ventada. Aquestes darreres 12
persones, a més, hauran d’haver superat una formació per aprendre a utilitzar
maquinària forestal.

Els 25 contractes previstos, que tindran una durada de sis mesos a jornada completa
a partir de principi de febrer, es finançaran a partir de Plans d’ocupació de la
Diputació de Barcelona. Aquest organisme invertirà prop de 408.000 euros, dels
quals el 60% es destinarà al personal i el 40% a béns i serveis (compra de material,
contractació de serveis d’empreses especialitzades i lloguer de maquinària forestal).

Per poder accedir a aquests llocs de treball, calia estar en situació d’atur i inscrit al
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a la Borsa de Treball de l’Ajuntament.
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