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0. Introducció
Benvolguts amics i amigues,
De nou tenim el Valor en Alça preparat perquè

empresaris i de formar i contractar a persones que

doneu un cop d'ull a les accions que hem portat a

estan en situació d'atur. Tot això es fa des del Servei

terme durant aquests darrers sis mesos i també a

d'Orientació Laboral i el Club de la Feina del

les noves activitats i novetats.

Departament de Promoció Econòmica. Mirant al
futur, l'Ajuntament està construint el viver

Aquest número l'hem elaborat mentre acabàvem

d'empreses que ajudarà a teixir una nova formada

l'any 2010, un any realment difícil per a tots, però

de nous empresaris a Vilablareix.

sobretot per aquells com vosaltres que tireu endavant
el negoci, lluitant cada dia per mantenir-lo.

Així que benvingut 2011 i que ens porti aquesta

És des d'aquesta perspectiva d'esforç i dedicació

estabilitat econòmica i financera que tots necessitem

que us volem felicitar i, al mateix temps, donar les

per aixecar cada dia la persiana del nostre negoci.

gràcies per la vostra feina.

Des de l'Ajuntament de Vilablareix estem realitzant
una política laboral i econòmica molt intensa en el

Bon any nou a tots!

sentit d'assessorar a les empreses i a futurs

1. Agenda
EXPOSICIONS
- El canvi climàtic a la Costa Brava. Del 14 de gener al 4 de febrer. Centre Cultural Can Gruart.
- Exposició de fotografia de Teia Riembau. Del 10 de febrer al 4 de març. Centre Cultural Can Gruart.
XERRADES
- Obesitat infantil, epidèmia del segle XXI a càrrec de la doctora Carme Roure i la diplomada en
infermeria Manoli Núñez. Dijous 20 de gener a les 19:00h. Centre Cultural Can Gruart.
- L'atur dels autònoms: prestació econòmica pel cessament d'activitat a càrrec d'Enric Masó,
tècnic gestor de Mútua Universal. Dimarts 18 de gener a les 20:00h. Centre Cultural Can Gruart.

Ens interessa conèixer els vostres suggeriments i opinions, per això, posem a la vostra disposició
un correu electrònic al qual us podeu adreçar en qualsevol moment: valor@vilablareix.cat
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2. T'ajudem en el teu nou projecte
empresarial
Per tal de potenciar la cultura emprenedora i empresarial, s'ha portat a terme formació sobre gestió
empresarial, sota el nom d' "Implicats amb l'empresa". Aquesta formació s'ha dirigit a les persones
que acaben d'emprendre un negoci o bé els empresaris del municipi amb dubtes específics sobre diferents
temes empresarials. La darrera sessió es va celebrar el passat 9 d'octubre on es van treballar "tècniques
de negociació". L'objectiu del
seminari era aconseguir que els
assistents aprenguessin unes eines
bàsiques i necessàries per poder
enfrontar-se, amb garanties d'èxit,
a les diferències en la relació de

Alumnes del curs de "tècniques de negociació"

3. Finalitza amb èxit el programa de
creació i consolidació d'empreses
L'Ajuntament de Vilablareix amb la col·laboració de

Una quinzena de persones van mostrar interès per

l'empresa AENTEG van iniciar el mes de setembre

participar en aquesta segona edició. Això ens

passat la segona edició dels "Tallers Digitals",

demostra que hi ha una demanda real i un interès

un programa de suport per posar en marxa nous

per part de les empreses per participar en un

projectes empresarials i per la consolidació

projecte que es va consolidant any rere any i ha

d'empreses que necessiten una orientació.

donat uns resultats molt valorats per les pròpies

L'objectiu del programa és millorar la formació en

empreses.

gestió empresarial dels responsables d'aquestes

Des del servei d'empreses es vol continuar apostant

empreses i, al mateix temps, analitzar les diferents

pel teixit productiu de Vilablareix, oferint un servei

àrees de l'empresa i estudiar la seva viabilitat.

de qualitat i recolzant a les empreses del municipi

Per això, durant dotze setmanes, des de setembre
fins a mitjans desembre, aquest grup d'emprenedors

amb projectes fets a mida i amb una visió
transformadora.

i empresaris van compartir formació en aules del
Centre Cultural Can Gruart.
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4. Assessorament per a les persones
aturades
El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilablareix no s'atura i treballa constantment
per oferir noves possibilitats a les persones aturades i incorporar-les de nou al mercat de treball.
La Regidoria de Promoció Econòmica està duent a terme un seguit d'accions orientades a donar suport
a totes aquelles persones en situació d'atur. Així doncs, els serveis oferts des de l'ajuntament busquen
reduir l'índex d'atur que hi ha a Vilablareix. Les tres línies estratègiques de treball són l'oferta de cursos
per a la formació de l'aturat, la posada en disposició d'eines informàtiques per a la recerca de feina i la
implementació de plans d'ocupació que preveuen incorporar al mercat de treball persones aturades.
Per inscripcions cal trucar al telèfon

Línia 1: Cursos de formació
Aquest any hem realitzat la segona edició del curs

de l'ajuntament (972.405.001) o bé
enviar un correu electrònic a
promoeco@vilablareix.cat

de català i d'anglès. Una quinzena de participants
han valorat molt positivament aquesta iniciativa i,
per part de l'ajuntament ja s'està organitzant la tercera
edició, que començarà a mitjans gener.
Al febrer s'inicia el primer curs d'alfabetització
informàtica per a persones en atur. Per tal de realitzar
correctament aquestes sessions s'ha adequat una aula
d'informàtica a l'espai TIC del Centre Cultural Can
Gruart.
Alumnes del curs de català

Línia 2: Ajuda a la recerca de feina
El Servei d'Orientació Laboral dóna suport al procés

-Informació sobre formació ocupacional, contínua

de recerca de feina assessorant, orientant i

i reglada i convocatòries d'oposicions.

acompanyant a l'usuari fins a la seva inserció laboral
o millora de lloc de treball.
El Club de la Feina cada dimarts ofereix recursos
per a la inserció laboral a les persones que busquen
feina, com per exemple:

els candidats de la borsa municipal.
El mes de febrer passat es va posar en marxa
l'aplicatiu de la Borsa 2.0, gràcies al conveni signat

- Informació sobre ofertes de treball publicades en

amb la Xarxa de la Diputació de Girona, per tal de

premsa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, borses

potenciar la Borsa de Treball del Departament de

de treball per Internet, etc.

Promoció Econòmica.

- Eines: ordinadors per a l'elaboració
de CV, accés gratuït a Internet.
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Durant aquest temps l'aplicatiu de cerca de feina de l'ajuntament de Vilablareix ha registrat 456 CV's amb
les següents dades:

També s'ha actualitzat la base de dades d'empreses amb 161 empreses inscrites i de les quals han sorgit
57 ofertes laborals, d'on mostrem les dades obtingudes:

Línia 3: Pla d'Ocupació
El passat 15 de novembre es van iniciar els quatre

departaments de l'Ajuntament. A més de la feina

Plans d'Ocupació corresponents a la convocatòria

diària, hi ha prevista una formació complementària

del 2010-2011. Les persones participants tenen un

en els àmbits de la llengua catalana, medi ambient,

contracte de sis mesos al 70% de la jornada.

informàtica i inserció laboral.

Aquestes persones s'incorporen a diferents

L'Ajuntament posa en marxa aquests plans d'ocupació
amb l'objectiu de donar feina a cinc persones que
es trobaven en situació d'atur. El Pla també pretén
prestar una formació i experiència que poden ser
de gran utilitat per al seu futur laboral.
Tanmateix el pròxim 15 de gener finalitza el Pla
d'ocupació de Digitalització de Documents on es
varen contractar, durant sis mesos, a dues persones
residents a Vilablareix que es trobaven en situació
d'atur. Les persones contractades han participat en
les accions formatives del Consell Comarcal del
Gironès per una millor inserció laboral en el futur,
com són els mòduls formatius de Competències
d'Ofimàtica, Coaching i habilitats per al

Treballadores contractades a través del Pla d'Ocupació

desenvolupament professional, medi ambient i riscos

"Digitalització de Documents"

laborals.
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5. Cases d'oficis
El passat mes d'octubre es va iniciar el projecte de
Cases d'oficis: Atenció a la infància i adolescència
al Gironès, per a l'any 2010-2011. Aquest projecte
forma part del programa Noves Cases per a Nous Oficis
dins el marc del Projecte Impuls-Treball, promogut
pel Consell Comarcal del Gironès. Les Cases d'Oficis
són programes d'ocupació i formació que tenen com
a finalitat millorar l'ocupabilitat de les persones
en situació d'atur fins a 25 anys, amb dificultats
de reinserció laboral. En aquests programes s'alternen
la pràctica professional amb la formació per tal de
facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
El programa de formació, on hi participen sis joves,

Joves participants del programa de formació Casa d'Oficis

s'està realitzant a Fornells de la Selva i té una duració
anual. En la primera fase els alumnes treballadors rebran formació i, a més, una beca de 6 per cada dia
lectiu. En la segona fase, quan els alumnes faran la formació pràctica, que en cas de Vilablareix es podrà
realitzar a la Llar d'infants i/o a la Ludoteca, i que té una durada de sis mesos, els joves estaran contractats
amb un contracte de formació pel qual rebran el salari equivalent al 75% del Salari Mínim Interprofessional
(SIM).

6. Reinicia't a Vilablareix
Des de Promoció Econòmica s'ha apostat
per un nou programa per tal de reduir
el nombre d'aturats al municipi.

Inscripcions a partir del

Es coneix amb el nom de

12 de gener trucant al

Reinicia't i va dirigit a

972.405.001 o enviant un

les persones de més

correu

de cinquanta anys que

promoeco@vilablareix.cat

electrònic

a

es troben en situació d'atur.
Aquest programa pretén donar
"suport específic en l'àmbit de l'orientació
i l'acompanyament per tal que aquestes persones
puguin trobar una ocupació". Gràcies al Consell Comarcal del Gironès, Vilablareix
oferirà aquest programa el proper mes de febrer, a les dependències del Centre Cultural Can Gruart.
Aquest servei compta amb professionals que estaran al teu costat durant tot el procés i també podrà
combinar-se amb accions d'orientació, formació i emprenedoria, entre d'altres.
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7. Observatori del mercat de treball
Dades d'atur i de contractació registrades
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8. Coneixem els empresaris del municipi
Tot seguit us presentem a la Marta Esteban, gerent de l'empresa Plastigraf, i la Mª Àngels
Batallé, propietària de la perruqueria que porta el seu nom.

Plastigraf

El seu nom: Marta Esteban.
Nom de l'empresa: Plastigraf.
Activitat que desenvolupa: Gerent.
Any de constitució de l'empresa: 2004.
Nombre de treballadors actuals: Dos.
Últim llibre que ha llegit: "De què parlo quan parlo de córrer", de Murakami.
Un compact disc: "Barcelona Gener de 1976", de Lluís Llach.
Pel·lícula preferida: "Smoke", de Wayne Wang.
Un restaurant: Cal Ros.
A la nevera no hi pot faltar mai ... formatge.
Quin equip anima? Atlético de Madrid.
Últim viatge: Ruiloba.
Quants idiomes parla? Català, castellà i anglès.
Què necessita Vilablareix? Un carril bici fins a Girona.
Nom d'un polític: Ernest Lluch.
Windows o Appel: Windows.
En una altra vida, a què es dedicaria? A la ceràmica.
Quin seria l'horari laboral ideal: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.
Tió o Pare Nöel: Tió.
Què li demanarà als Reis Mags? Que s'acabi la crisi.
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Perruqueria
Mª Àngels

El seu nom: Mª Àngels Batallé Borrell.
Nom de l'empresa: Perruqueria Mª Àngels.
Activitat que desenvolupa: Perruqueria.
Any de constitució de l'empresa: Des del 1984 a Salt i a Vilablareix des del 1996.
Nombre de treballadors actuals: Un.
Últim llibre que ha llegit: "Fragments d'una vida".
Un compact disc: "Boogie Oligi", de Lluís Coma.
Pel·lícula preferida: Totes les pel·lícules que fan riure.
Un restaurant: El restaurant de les "iaies" és, sens dubte, el millor.
A la nevera no hi pot faltar mai ... formatge!
Quin equip anima? El tenis taula de Vilablareix.
Últim viatge: Gran Canària.
Quants idiomes parla? Dos i mig: el català, el castellà i estic fent anglès.
Què necessita Vilablareix? Que no sigui un poble dormitori.
Nom d'un polític: Ara mateix cap.
Windows o Appel: Windows.
En una altra vida, a què es dedicaria? Repetiria, és una gran professió i el tracte
amb el públic m'encanta.
Quin seria l'horari laboral ideal: El que permeti gaudir una mica dels teus.
Tió o Pare Nöel: Tió.
Què li demanarà als Reis Mags? Salut i il·lusió per tots, que no és poc.
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9. Reforma del mercat de treball
El passat 18 de juny va entrar en vigor el Real Decret Llei 10/2010 de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral. La reforma està pendent del tràmit parlamentari, per tant, admet esmenes. De moment
"retoca" el que seria: la contractació temporal, el cost de l'acomiadament, la flexibilitat i els contractes
amb bonificacions. Algunes de les novetats més destacables, són:

1. MESURES SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL
1.1 El contracte d'obra o servei determinat tindrà una durada màxima de 3 anys ampliable a 12 mesos
més per conveni.
1.2 Encadenament de contractes temporals: es consideraran encadenaments també quan es faci més
d'un contracte temporal per a llocs de treball diferents i que sobrepassin les durades màximes permeses.
1.3 Indemnitzacions per extinció de contractes de durada determinada: s'amplia de 8 dies d'indemnització
a 12 dies de manera gradual; 9 dies el 2010 i successius fins a arribar els 12 dies el 2015.
1.4 Acomiadament objectiu: el comunicat de preavís d'acomiadament es redueix de 30 dies a 15 dies.
1.5 Contracte de Foment de l'ocupació: és el contracte amb indemnització per acomiadament de 33 dies.
Ara s'amplia a nous col·lectius de: parats demanadants de feina inscrits amb 3 mesos i treballadors que
els 2 últims anys hagin estat contractats temporalment, aturats que en els últims 2 anys hagin extingit
un contracte indefinit, transformacions de contractes temporals a fix, etc.

2. MESURES DE FLEXIBILITAT LABORAL
2.1 Modificació de les condicions de treball: la modificació afectarà l'horari i distribució del temps de
treball i tindrà un període de consultes prèvies de 15 dies si la mesura és col·lectiva.
2.2 "Deslligament salarial": també amb un període de consultes no superior a 15 dies es podrà acordar
la no aplicació del conveni pel que són les taules salarials, sempre que la situació econòmica de l'empresa
ho requereixi. Serà necessària la confecció d'un programa de viabilitat per a la recuperació del salari.
La durada màxima per aquest deslligament va lligada a la durada del conveni col·lectiu i no podrà
sobrepassar els 3 anys.
2.3 ERO (expedient de regulació d'ocupació): suspensió del contracte i reducció de jornada entre un 10%
i un 70% per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
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3. MESURES DE CONTRACTACIÓ
3.1 Contracte de formació: tindran dret a l'atur. S'amplia l'edat de contractació de 16 a 25 anys
(temporalment fins el 31-12-2011). Bonificació del 100% de les quotes empresarials. Bonificació de 500
/any (700 /any si és una dona) per a la seva posterior transformació a indefinit.
3.2 Bonificacions de quotes per a la contractació indefinida: per tenir dret a aquestes bonificacions s'ha
d'incrementar el nivell d'ocupació fixa de l'empresa i mantenir aquest nivell durant el període de la
bonificació.

Supòsits

Bonificacions

Durada

Contractació fins 31/12/2011

Homes 800/any

d u ra n t

Aturats joves entre 16 i 30 anys

Dones 1.000/any

3

anys

3

anys

3

anys

Amb problemes de col·locació

Supòsits

Bonificacions

Durada

Contractació fins 31/12/2011

Homes 1.200/any

d u ra n t

Aturats majors de 45 anys

Dones 1.400/any

Inscrits a l'atur més de 12 mesos

Supòsits

Bonificacions

Durada

Transformació de contractes formatius,

Homes 500/any

d u ra n t

de relleu i substitució per anticipació de

Dones 700/any

l'edat de jubilació a indefinit fins a 31/12/2011

Informació extreta de la XARXA XLSPE de l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.
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10. Una estona amb...

Mera, SL

Mera, SL és una empresa familiar dedicada al món de la pesca salada, situada al polígon industrial de
Vilablareix. Parlem amb el senyor Carles Mera Matés, un dels gerents de l'empresa:

1- Quin és l'origen de la seva empresa?

en marca "Mera" com segones marques i marca blanca.

Els nostres origens es remunten a generacions de venda

I a nivell europeu enviem mercaderies a l'estranger, com

al detall d'olives i salaons, és a dir, tot el relacionat amb

França, Alemanya i països de l'est, on cada cop hi ha

la pesca salada. Aleshores, des de ben petits els "Mera"

una demanda més alta dels nostres productes.

han estat vinculats a aquest món. Ja fa disset anys que
vam decidir especialitzar-nos però dirigint la venda a

5- Ha notat els efectes de la crisi?

l'engròs, no al detall, per poder cobrir les necessitats de

Sí, és clar, actualment de la crisi no se n'escapa ningú.

l'hostaleria, restauració, mercats, botigues, carnisseries,

Però hem pres diferents mesures per pal·liar-ne els

distribuïdores, cadenes comercials, etc.

efectes, com ampliar el ventall de productes, oferir
productes de baix preu, ofertes puntuals, etc. Però sobretot

2- Quina és la vostra activitat principal?

ampliar la nostra cartera de clients perquè no ens afecti

La nostra activitat és la venda

el descens del consum. Així i tot estem

al major de tot el relacionat

satisfets, perquè mantenim la mateixa

amb la pesca salada: salaons,

plantilla de treballadors que el 2008-

fumats, bacallà salat i

2009, i un dels grans triomfs és la

congelat, salses, conserves,

motivació i les ganes i l'esforç de tot

etc.

l'equip humà que forma part de "Mera".
6- Com veu el futur del seu sector?
El veiem de forma optimista, perquè

3- Què destacaria dels
seus productes?

ens veiem capaços d'obrir nous

La transmissió de la nostra

mercats

a

nivell

europeu

o

experiència i bon gust dins l'envàs que comercialitzem,

internacional, sense oblidar-nos dels establiments de

primant sempre la qualitat dels nostres productes i

casa nostra.

a d a p t a n t- n o s a l e s n e c e s s i t a t s d e l s c l i e n t s .
7- Què té Vilablareix d'atractiu que no tinguin altres
4- Quin abast té la seva activitat econòmica?

municipis?

A nivell autonòmic fem venda personalitzada mitjançant

És un poble molt tranquil, molt hospitalari on tots ens

un comercial de "mera".

coneixem. També molt actiu on es fa formació a les
A nivell de l'estat

empreses, fires, festes, la marató, etc. Vilablareix té

e s p a n y o l

molts bons accessos, com l'autopista, l'aeroport, etc, i

comercialitzem els

amb les obres del TGV segur que encara milloraran molt

nostres productes

més les connexions. Potser ens agradaria que ajudessin

m i t j a n ç a n t

o orientessin a les empreses que es volen internacionalitzar

majoristes

i obrir nous mercats, segur que és positiu per ambdues

i

distribuïdors tant

parts.

