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PLA DE REACTIVACIÓ
AMB OFICINA PRÒPIA
El govern presenta el
projecte als constructors
i instal·ladors del Garraf
JOAQUIM DOMÍNGUEZ
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Sembla ser una evidència. En el
seu objectiu de contractar a peti·
tes empreses i autònoms del ter·
ritori, el Pla de Reactivació s’adre·
ça a un col·lectiu gens habituat
als complicats tràmits burocrà·
tics de l’administració pública.
Per aquest motiu, el govern mu·
nicipal obrirà l’Oficina d’Ajuda a
la Petita Empresa i a l’Emprene·
doria. A més, recentment s’ha re·
unit amb els representants dels
gremis de constructors i d’instal·
ladors del Garraf per donar-los a
conèixer de primera mà les ca·
racterístiques de la segona edi·
ció d’aquesta iniciativa. L’Ajunta·
ment espera ara a la incorporació

Les trobades amb l’oficina s’hauran de concertar a l’OAC.

de facto dels romanents de treso·
reria en el gruix de partides des·
tinades al Pla de Reactivació el 13
de maig vinent, a partir de la qual
sortiran les memòries [dels di·
ferents projectes] per començar a executar, segons ha avan·
çat l’alcaldessa, Abigail Garrido.
L’oficina d’ajuda als empresa·
ris entrarà en funcionament a
mitjans d’aquest mes. Oferirà una
atenció especialitzada i per a ac·
cedir-hi s’haurà de demanar cita
prèvia a través de les oficines de
l’OAC. Hi ha empreses que tenen problemes a l’hora de fer
tramitacions, ha explicat Garri·
do. Els volem acompanyar per
fer aquest pas, que per a ells és
molt dificultós. El regidor d’Ur·
banisme, Urbanitzacions i Règim
Intern, Fran Perona, ha avançat
que l’oficina oferirà informació
continuada al llarg de la tramitació i ha reconegut que hi ha
tipologies de contractes que
són molt carregoses.
El govern municipal també ha
mantingut recentment trobades
amb els presidents dels gremis de
constructors i d’instal·ladors del
Garraf, Tomàs Gracia i Xavier Va·
llès, per plantejar-los la seva
col·laboració a l’hora de buscar empreses per al Pla de Reactivació. A través d’aquestes
dues entitats, l’Ajuntament con·
vocarà una sessió informativa
adreçada a les empreses i els autò·
noms del municipi dijous vinent,
a les set de la tarda, a l’edifici de
la Vinya d’en Petaca.

GAIREBÉ A PUNT PER COMENÇAR
L’Ajuntament no té encara una
data concreta per a l’inici dels tre·
balls i es desconeix, també, qui·
na de les 93 accions previstes serà
la primera a dur-se a terme. Tot
sembla indicar que serà aviat. A
mitjans d’aquest mes, s’incor·
poraran els romanents de treso·
reria que ajudaran a dotar el Pla
de Reactivació amb uns set mili·
ons d’euros, mentre aquesta set·
mana el govern es reunia amb els
caps dels diferents departaments
del Consistori. Ja s’han dut a ter·
me trobades amb Secretaria i In·
tervenció. Segons ha indicat l’al·
caldessa, treballarem per projectes, amb una filosofia col·
laborativa entre els diferents
departaments. Aquest mateix
esperit el volen traslladar als em·
presaris que participin en el pla,
que no estan acostumats a
treballar plegats. A vegades,
aquesta cultura no ha existit.
Alguns dels contractes per ti·
rar endavant el paquet d’accions
seran menors, amb o sense un
concurs públic previ. També n’hi
haurà de més grans, aquest cop sí,
amb la convocatòria de concurs.
L’Ajuntament treballarà amb les
bases de dades de les empreses del
municipi, a les quals hi afegirà les
dels gremis de constructors i ins·
tal·ladors, d’àmbit comarcal. La
nostra prioritat, ha assenyalat
Garrido, és que treballin amb
gent del municipi, que formin
part de la borsa de treball que
té l’Ajuntament.

Signatura de l’acord amb
l’empresa SPA Ribes.

L’Ajuntament
signa convenis
d’ocupació
per a joves
REDACCIÓ
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ri·
bes ha signat un acord amb Seraf
Garraf i SPA Ribes Estudio, que
seran les primeres empreses que
participaran en la present edició
del programa Fem Ocupació per a Joves. Aquesta és una iniciativa que
combina formació i contractació
i que s’adreça, com el mateix nom
indica, a joves amb edats compre·
ses entre els 18 i els 29 anys i que
disposin de títol de l’ESO, Batxi·
llerat o bé Cicle Formatiu de Grau
Mitjà.
Igualment, els participants
també han de trobar-se a l’atur i
estar apuntats a l’oficina del SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya)
i tenir, prioritàriament, experièn·
cia laboral i el certificat de Garan·
tia Juvenil. A canvi, se’ls ofereix
un contracte de sis mesos a mit·
ja jornada en empreses dels sec·
tors de l’hostaleria o comerç ubi·
cades a la comarca del Garraf o a
l’Alt Penedès, i formació d’entre
90 i 150 hores relacionada amb el
lloc de treball.
El projecte està subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalu·
nya, el Ministeri d’Ocupació i Se·
guretat Social i el Fons Social Eu·
ropeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb
el Programa d’Experiència Profes·
sional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya Fem Ocupació per a Joves.
Dels 20 joves que el programa té
atorgats a Sant Pere de Ribes, dos
començaran la seva contractació
aquesta setmana amb les empre·
ses que ja han signat l’acord de
col·laboració. Els joves i les em·
preses que encara estiguin inte·
ressats a participar en aquest pro·
grama es poden posar en contac·
te amb l’Ajuntament o bé trucar
al 93 810 92 84.

