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L’informatiu

A mitjans de juny va tenir lloc a la Rectoria Vella l´acte de cloenda del
Programa ILOSER-4 (Programa de Millora de l´Ocupabilitat en el sector
dels Serveis d´Atenció a les Persones) que ha comptat amb la participació
de 18 persones. L´objectiu principal d'aquest projecte és millorar
l´ocupabilitat de les persones aturades a través de diferents accions
formatives. En el cas de Sant Celoni, 18 alumnes han fet un curs de
Treballador/a familiar impartit per la Fundació Pere Tarrés de 700 hores
(400 teòriques i 300 pràctiques) que va acabar el 31 de maig. El projecte
ILO-SER 4 l'impulsa la Diputació de Barcelona i es dirigeix a municipis
amb menys de 50.000 habitants amb l'objectiu de fomentar iniciatives
que desenvolupin l´ocupació en el sector dels serveis d´atenció a les

persones. A l’hora de la selecció dels alumnes que van participar al
programa es va vetllar per l’adequació dels perfils de les persones
participants als requeriments dels llocs de treball i es va posar especial
atenció als col·lectius de dones, joves, persones immigrades i persones
amb dificultats especials per a la inserció laboral. Dins de les persones
seleccionades algunes treballaven al sector dins de l’economia
submergida, altres eren cuidadores de familiars depenents, la majoria
portaven temps sense treballar, volien trobar feina i tenien la necessitat
d’aprendre una professió.

L´Ajuntament va signar a mitjans de juny  un nou conveni amb Càrites i el
GRIMM, per tal d´ajudar a la tasca social d'aquestes dues entitats. Per Càrites,
suposa una aportació econòmica de 8.400 euros destinada a l'ajuda a  famílies
i persones necessitades del municipi.  L´aportació que rep el GRIM puja a
20.205 euros pel finançament de tres programes: fase final del projecte de
desenvolupament d´activitats agrícoles generadora d´ingressos a Diarra Madina
(Gàmbia); rellançament del projecte de  transport d´aigua als horts i a la
població de Diabougu Mousa (Senegal) i finalització del projecte de
desenvolupament comunitari i agrícola a la població de Missira (Senegal). Les
tres actuacions es defineixen com a projectes de desenvolupament comunitari
agrícola destinats a dotar la comunitat dels recursos necessaris per tirar
endavant activitats que els donin ingressos econòmics.

Habitatge social de lloguer
Informació i presentació de sol·licituds: del 2 al 24 de juliol de 2007

 18 persones acaben la formació
com a treballadors/es familiars

 L'Ajuntament signa dos nous convenis
amb Càrites i el GRIMM

Les persones interessades en llogar un
habitatge de protecció oficial, de promoció
pública, en segones adjudicacions, situat  al
carrer Lluís Companys núm. 1 escala D 3r 3a
(sense ascensor) de Sant Celoni, ja poden
presentar les seves sol·licituds. El pis té 3
dormitoris, una superfície de 72,83 m2 i el
preu és de 111,34 euros al mes.

Les sol·licituds, en model normalitzat i
adjuntant la documentació requerida, es poden
obtenir i presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (c/ Campins, 24 de dilluns a
divendres al matí) del 2 al 24 de juliol.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 38 de la llei

30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Els requisits d’accés, el procés d’admissió i la
documentació a aportar es pot trobar a la
pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC.


