Nota de premsa
Terrassa, 2 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Terrassa contractarà 53 persones a
través del programa “Treball als Barris”
Es dedicaran a neteja i manteniment i a intervencions de caire social

L’Ajuntament de Terrassa contractarà en els propers dies 53 persones durant sis
mesos per al manteniment i rehabilitació d’edificis públics, neteja viària i reforç per
als infants i les seves famílies, entre d’altres accions que es duran a terme al barri de
la Maurina (18 persones) i al Districte II (35 persones). Aquestes contractacions
s‘emmarquen dins el programa “Treball als Barris 2014”.
De les 53 persones contractades, 30 inicien la setmana que ve una formació
ocupacional d’entre 320 i 350 hores, depenent de l’especialització (neteja o llauneria)
que s’allargarà fins al mes de maig, quan començaran a treballar. La setmana vinent
s’incorporaran també 10 persones que s’encarregaran de coordinar i formar la resta.
Finalment, les 13 persones restants fins a completar el total de 53 s’incorporaran
durant el segon trimestre d’enguany.
Les accions que es desenvoluparan a la Maurina i al Districte II a través del
programa Treball als Barris seran:
Alfabetització digital Punt Xarxa a les persones amb menys possibilitats
d’accés a les TIC’s
Espai d’acompanyament infantil i familiar per a potenciar la implicació i
motivació de les famílies en el procés de formació i inserció laboral
Manteniment i rehabilitació dels espais públics i escoles del barri
Neteja viària
Més concretament, a La Maurina es duran a terme mesures per a la millora de la
mobilitat dels vianants a carrers i places, i al Districte II es posaran en marxa accions
de suport a la mediació escolar envers la comunitat gitana i es desenvoluparà un
projecte d’horta comunitària.
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El programa “Treball als Barris” prioritza la contractació dels seguents col·lectius:
persones en risc d’exclusió social, persones en situació d’atur de llarga durada i/o
sense prestació, joves a l’atur i amb baixa qualificació, persones amb discapacitat
física, psíquica, mental o sensorial, dones que han patit o pateixen situacions de
violència de gènere, dones en situació de reincorporació al mercat de treball i
persones aturades menors de 25 anys amb un nivell mínim de qualificació assolit
(ESO, Batxillerat o cicles Formatius). La selecció de les persones candidates a
ocupar els 53 llocs de treball l’ha fet el Servei d’Ocupació de Catalunya i
posteriorment l’empresa municipal Foment de Terrassa ha estat la responsable de
fer les entrevistes per a la selecció final.
El programa té un pressupost de 873.770,55 € dels quals el 95% corresponen a una
subvenció de la Generalitat de Catalunya dins el programa “Treball als Barris”,
adreçat als territoris amb major necessitat de reequilibri territorial i social.
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