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Terrassa, 6 de novembre de 2015

L’Ajuntament de Terrassa contracta 82 persones
amb un nou pla d’ocupació
La Junta de Govern ha acceptat avui una subvenció de la Generalitat per al pla

L’Ajuntament de Terrassa contractarà, a partir de la setmana vinent, 82 persones
amb un nou pla d’ocupació, adreçat específicament a persones en situació d’atur de
llarga durada i més grans de 45 anys, dins del Programa Treball i Formació del
Servei d’Ocupació de Catalunya. Amb aquest pla es donarà feina a 82 persones
durant sis mesos, però també formació, per tal de millorar les seves oportunitats de
trobar feina quan finalitzi el seu contracte. Les tasques seran principalment treballs
de caràcter públic i d’interès social.
En la seva voluntat de millorar l’ocupabilitat de les persones, el consistori busca
constantment la concertació i el suport d’altres administracions per aconseguir el
finançament necessari. En aquest cas, el cost total de la contractació del nou
personal és d’1.031.951,92 euros, dels quals un 70% (738.943 euros) estan
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la resta, prop d’un 30%
(293.008,92 euros), cofinançats per l’Ajuntament de Terrassa. La Junta de Govern
Local de Terrassa, que s’ha celebrat aquest matí en sessió ordinària, ha acceptat la
subvenció del Programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació per l’import,
anteriorment esmentat, de 738.943 euros.
En aquest sentit, el Tinent d’Alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació, Miquel Sàmper, considera que “des de l’Ajuntament estem fent tots els
possibles per donar suport als col·lectius més vulnerables, com és el de les
persones majors de 45 anys a l’atur, formant-les, empoderant-les i oferint-les
l’oportunitat de reinserir-se al món laboral”.
Les tasques que realitzaran les persones contractades seran millores en la neteja de
la via pública, arranjament de voreres, manteniment de polígons industrials,
condicionament de parcs i jardins, manteniment d’edificis públics de la ciutat i suport
administratiu i comunitari a diferents serveis municipals.
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Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i el primer equip de treball,
format per 30 persones, començarà el proper dilluns amb tasques de neteja viària.
La resta ho farà a partir del dia 16 de novembre.
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