MAÓ CONTRACTARÀ I FORMARÀ 35 JOVES DESOCUPATS I PERSONES ATURADES
DE LLARGA DURADA AMB FONS AUTONÒMICS I EUROPEUS
Aquest any, l’Ajuntament gestionarà tres projectes de fort component social que persegueixen
millorar l’ocupabilitat d’aquests dos segments de població, especialment castigats pels efectes de la
crisi econòmica. Comptarà per fer-ho possible amb un finançament de 578.298 euros.
D’aquesta manera, el consistori maonès gestionarà dos dels cinc projectes de Garantia Juvenil
concedits a Menorca i un dels quatre de la convocatòria Visibles, formalitzant 35 dels 91 contractes
previstos a l’illa.

Maó, 13 de gener de 2016
L’Ajuntament de Maó gestionarà aquest any tres projectes de fort component social que persegueixen
millorar l’ocupabilitat de joves i aturats de llarga durada, dos dels segments de població més castigats
pels efectes de la crisi econòmica. Cofinançats pel Govern de les Illes Balears, el Fons Social Europeu i el
mateix consistori, aquests projectes s’inscriuen en les dues línies d’actuació prioritàries engegades per la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria a finals de l’any passat: el Pla de Garantia Juvenil i el
programa Visibles. En total, s’hi destinaran 578.298 euros.
Garantia juvenil
Els dos projectes adreçats a la població juvenil desocupada, inclosos dins del Pla de Garantia Juvenil,
combinaran formació i ocupació en dos àmbits d’actuació diferents: d’una banda, en atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions i en dinamització d’activitats de temps lliure educatiu
infantil i juvenil i, d’altra, en operacions de gravació i tractament de dades i documents.
En aquest cas, els contractes de formació i aprenentatge tindran una durada d’un any –entre el 29 de gener
de 2016 i el 28 de gener de 2017- i beneficiaran 20 joves de Maó, 10 en cadascun dels projectes. El sou
oscil·larà entre els 970,89 euros/mes del primer, corresponent a l’àrea professional d’atenció social i
activitats culturals i recreatives, i els 767,25 euros/mes del segon, vinculat a l’àrea de gestió de la
informació i la comunicació.
Aquests projectes persegueixen millorar les aptituds i les competències professionals dels joves inscrits
en el SOIB i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per aquest motiu, a més de l’experiència
pràctica, els participants rebran la formació teòrica necessària per obtenir un certificat de professionalitat.
Visibles
El projecte adreçat a persones aturades de llarga durada amb més de 35 anys, inclòs a la convocatòria
Visibles, prioritzarà el foment de l’ocupació en l’àmbit de la recuperació paisatgística. L’Ajuntament de
Maó contractarà durant sis mesos –entre el 29 de febrer i el 28 d’agost de 2016- a un total de 15 persones
-dos oficials i 13 ajudants d’oficis- que hagin estat inscrites al SOIB almenys 12 mesos no consecutius
dels 18 mesos anteriors a la contractació i que no cobrin prestació o subsidi d’atur.
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Els àmbits d’actuació seran l’Hort des Frares, l’Hort Nou, les costes que connecten port i ciutat, els
miradors del penya-segat, el Passeig Marítim, el Parc Rochina, el Parc des Freginal, la Sínia Costabella,
la Sínia des Cuc i els camins municipals. El sou que percebran serà de 1.412,20 euros/mes en el cas dels
dos oficials i de 1.287,38 euros/mes en el cas dels ajudants d’oficis.
Aposta per la formació i l’ocupació
L’equip de govern municipal ha decidit fer una aposta clara perquè els veïns i veïnes de Maó poguessin
beneficiar-se d’aquestes convocatòries del Govern de les Illes Balears. La prova més evident d’aquest
compromís és que l’Ajuntament gestionarà dos dels cinc projectes de Garantia Juvenil concedits a
Menorca i un dels quatre del programa Visibles, formalitzant d’aquesta manera 35 dels 91 contractes
previstos, és a dir, més d’un terç del total.
Amb un pressupost per a tot l’arxipèlag de 5,2 milions d’euros, les accions del Pla de Garantia Juvenil
arribaran, segons les previsions del Govern balear, a prop de mig miler de joves de totes les illes. D’altra
banda, el programa Visibles comptarà amb un import de 5,5 milions d’euros i beneficiarà,
aproximadament, a 520 persones.
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