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Actualitat

Nou persones es beneficien d'un pla d'ocupació fent manteniment
d'espais públics de Castellar

Divendres 13 de gener de 2006
Nou persones –sis dones i tres homes- han començat a treballar aquesta setmana a la
regidoria de Via Pública fent tasques de manteniment d'espais públics. Aquests
empleats provenen del darrer Pla d'Ocupació sol·licitat al Departament de Treball de
la Generalitat, que subvenciona al 100% la contractació d'aquestes persones, en la
seva majoria aturades de llarga durada, mentre que l'Ajuntament de Castellar es fa
càrrec de les eines, el vestuari, els equips de protecció individual, despeses de
formació i les despeses corresponents als equips d'organització. Els nou treballadors
tindran un contracte de sis mesos. El regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer,
ha explicat que amb la contractació d'aquestes nou persones es compleix un doble
objectiu: "Donem sortida a col·lectius amb dificultats d'inserció i reforcem la
prioritat d'actuació a la via pública a places i jardins". Cadascun dels
treballadors té assignada una zona concreta, que pot ser un parc infantil, una plaça
pública o una zona verda del nucli urbà de la vila. A més de mantenir en condicions
l'espai que se li ha assignat, el treballador haurà de fer una feina d'informació i
conscienciació dels usuaris de l'espai donant a conèixer les ubicacions de papereres,
bancs i jocs infantils a més de subministrar, en cas que sigui necessari, les bosses
per a recollir els excrements dels gossos. La feina es fa complementàriament amb
els treballadors de les empreses de neteja viària i del servei de manteniment de
Parcs i Jardins. La contractació d'aquestes nou persones permetrà "donar un bon
servei a la població i augmentar el nivell de qualitat de l'estat dels espais
públics", destaca Permanyer. Els treballadors que s'han contractat s'integren dins de
l'estructura de treball de la brigada municipal. De les set hores de què consta la seva
jornada laboral –de 8 del matí a les 3 de la tarda-, dues es dedicaran a formació.
Primer rebran una formació bàsica sobre coneixement i ús de les eines bàsiques per
a fer treballs de neteja i manteniment de jardineria. Després, adquiriran
coneixements sobre el mobiliari urbà per poder efectuar operacions de reparació
senzilles. Finalment, s'impartiran classes sobre plantes, arbustos i arbres més
habituals i s'informarà sobre les ordenances municipals.
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