Calvià, 5 de marzo de 2018
EL ALCALDE DE CALVIÀ Y EL CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
PRESENTAN LOS NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y OCUPACIÓN QUE SE
LLEVAN A CABO EN CALVIÀ Y QUE HAN PERMITIDO LA CONTRATACIÓN DE 55
PERSONAS EN PARO
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el conseller de Treball, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela, han presentado hoy en el consistorio
municipal los Programas SOIB JOVE Formació i Ocupació, y SOIB 30 Formació i
Ocupació. Participan un total de 55 personas desempleadas, jóvenes menores de 30
años, parados de larga duración mayores de 30 años y los profesionales de gestión de
programas, realizando obras de interés general en el municipio de Calvià.
DOS PROGRAMAS SOIB JOVEN FORMACIÓN Y OCUPACIÓN
El pasado día 31 de enero se iniciaron en el IFOC (Institut de Formació i Ocupació de
Calvià) dos programas que han permitido la contratación durante 9 meses de
profesionales inscritos en el SOIB y parados menores de 30 años, demandantes de
ocupación e inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil.
BOSC URBÀ (1.260 horas): Contrataciones de 3 profesionales y 10 alumnostrabajadores. Durante este tiempo podrán obtener dos certificados de profesionalidad:
“Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales” y “Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes” mediante la realización de actuaciones forestales en
zonas urbanas y periurbanas de Santa Ponça, Costa de la Calma, Parque Arqueológico
de sa Morisca, Galatzó y otras zonas del municipio.
SENDA (1.260 horas): Contratados 4 profesionales y 10 alumnos-trabajadores. Se
ejecutará el certificado de profesionalidad de Guía por itinerarios de baja y media
montaña, realizando tareas de definición, catalogación, señalización y otras actuaciones
relacionadas con senderos y rutas de interés excursionista en todo el municipio.
Estos programas tienen una subvención total de 327.212,10 euros a través del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), con la participación del SEPE y la cofinanciación
del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo de Ocupación Juvenil
para el periodo 2014-2020.
DOS PROGRAMAS SOIB 30 FORMACIÓN Y OCUPACIÓN
El pasado día 15 de febrero se iniciaron en el IFOC dos programas, que han permitido la
contratación de profesionales inscritos en el SOIB y parados mayores de 30 años,
demandantes de ocupación,
INFOVERD (1.680 horas): Es un proyecto con una duración de 12 meses formado por 4
profesionales y 10 alumnos-trabajadores, esta iniciativa totalmente innovadora permitirá la
realización de acciones de información relacionadas con el reciclaje y el tratamiento de
residuos a hoteles, establecimiento comerciales y con la población en general del
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municipio de Calvià, por otro lado se impartirá el certificado de profesionalidad de
Actividades Administrativas en relación con el cliente con módulos de administración,
informática e inglés.
SON FERRER (1.260 horas): Es un proyecto formado por 4 profesionales y 10 alumnostrabajadores. Durante este tiempo podrán obtener el certificado de Actividades auxiliares
en viveros, jardines y centros de jardinería y un certificado parcial de actividades
auxiliares en agricultura, centrando su actividad en zonas ajardinadas de Son Ferrer
principalmente, pero también en el vivero municipal, en las instalaciones de la Llar de
Calvià y en Galatzó.
Estos programas tienen una subvención total de 383.880 euros a través del SOIB y con
fondos de la LXIV Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales
Cuando finalicen todos los proyectos mencionados, el IFOC pondrá a su disposición los
recursos necesarios para fomentar la ocupación de estos trabajadores, entre los cuales la
Agencia de Colocación Municipal y el Servicio de orientación, de atención al emprendedor
y de formación.
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Calvià, 5 de marzo de 2018
EL BATLE DE CALVIÀ I EL CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
PRESENTEN ELS NOUS PROGRAMES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ QUE ES DUEN
A TERME A CALVIÀ I QUE HAN PERMÈS LA CONTRACTACIÓ DE 55 PERSONES
DESOCUPADES
El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria,
Iago Negueruela, han presentat avui al consistori municipal els Programes SOIB JOVE
Formació i Ocupació, i SOIB 30 Formació i Ocupació. Hi participen un total de 55
persones desocupades, joves menors de 30 anys, aturats de llarga durada majors de 30
anys i els professionals de gestió de programes, realitzant obres d’interès general en el
municipi de Calvià.
DOS PROGRAMES SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
El passat dia 31 de gener es varen iniciar a l’IFOC dos programes que han permès la
contractació durant 9 mesos de professionals inscrits al SOIB i aturats menors de 30 anys,
demandants d’ocupació i inscrits al sistema nacional de garantia juvenil.
BOSC URBÀ (1.260 hores): Contractacions de 3 professionals i 10 alumnes-treballadors.
Durant aquest temps podran obtenir dos certificats de professionalitat: “Activitats auxiliars
en aprofitaments forestals” i “Activitats auxiliars en conservació i millora de monts”
mitjançant la realització d’actuacions forestals en zones urbanes i periurbanes de Sant
Ponça, Costa de la Calma, Parc Arqueològic de Sa Morisca, Galatzó i altres zones del
municipi.
SENDA (1.260 hores): Contractats 4 professionals i 10 alumnes-treballadors. S’executarà
el certificat de professionalitat de Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya, tot
realitzant tasques de definició, catalogació, senyalització i altres actuacions relacionades
amb senders i rutes d’interès excursionista a tot el municipi.
Aquests programes tenen una subvenció total de 327.212,10 euros a través del Servei
d’Ocupació dels Illes Balears (SOIB), amb la participació del SEPE i el cofinançament del
Fons Social Europeu (FSE), a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al
període 2014-2020.
DOS PROGRAMES SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ
El passat dia 15 de febrer es varen iniciar a l’IFOC dos programes, que han permès la
contractació de professionals inscrits al SOIB i aturats majors de 30 anys, demandants
d’ocupació,
INFOVERD (1.680 hores): És un projecte amb una durada de 12 mesos format per 4
professionals i 10 alumnes-treballadors, aquesta iniciativa totalment innovadora permetrà
la realització d’accions d’informació relacionades amb el reciclatge i el tractament de
residus a hotels, establiment comercials i amb la població en general del municipi de
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Calvià, per altra banda s’impartirà el certificat de professionalitat d’Activitats
Administratives amb relació amb el client amb mòduls d’administració, informàtica i
anglès.
SON FERRER (1.260 hores): És un projecte format per 4 professionals i 10 alumnestreballadors. Durant aquest temps podran obtenir el certificat d’Activitats auxiliars en
vivers, jardins i centres de jardineria i un certificat parcial d’activitats auxiliars en
agricultura, centrant la seva activitat a zones enjardinades de Son Ferrer principalment,
però també al viver municipal, a les instal·lacions de la Llar de Calvià i a Galatzó.
Aquests programes tenen una subvenció total de 383.880 euros a través del Servei
d’Ocupació dels Illes Balears (SOIB) i amb fons de la LXIV Conferència Sectorial
d’Ocupació i Assumptes Laborals
Quan finalitzin tots els projectes esmentats, l’IFOC posarà a la seva disposició els
recursos necessaris per fomentar l’ocupació d'aquests treballadors, entre els quals
l'Agència de Col·locació Municipal i el Servei d'orientació, d'atenció a l'emprenedor i de
formació.
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