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Nota de Premsa 

Calvià, 14 de maig de 2020 

 

 

Finalitza el programa SOIB Visibles 2019- 2020 que ha 
ofert feina a 22 persones aturades de llarga durada 

 

Durant 6 mesos han realitzat, principalment, tasques de manteniment/ conservació edificis 
o espais públics en diferents àrees de l'Ajuntament 

 

Aquest mes de maig ha finalitzat el programa SOIB Visibles 2019-2020 (Exercici 2019) que durant 
6 mesos ha ofert feina a 22 persones majors de 45 anys, que es trobaven en situació d'atur de 
llarga durada, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i les seves possibilitats d'inserció 
laboral posterior. En el projecte també col·labora el Departament de Desenvolupament Social, 
Infància i Gent Gran en les actuacions d'informació i derivació de persones amb vulnerabilitat 
social del municipi, perquè puguin participar en aquestes iniciatives. 

En aquesta convocatòria de SOIB Visibles, l'Ajuntament ha dut a terme dos projectes: Calvià 
Integra 2019, a través de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), que ha permès la 
contractació de 20 persones, i Noves Oportunitats II, a través de la Llar de Calvià, que ha facilitat 
la contractació de 2 persones més. 

A través d'aquest programa s'han posat en marxa projectes en diverses àrees municipals com 
l'Institut Calvianer de l'Esport (ICE), en què han realitzat treballs de manteniment de les zones 
enjardinades dels recintes esportius; a Medi Natural i Urbà, desenvolupant activitats de 
manteniment de la finca pública de Galatzó; a Manteniment, amb treballs de conservació i pintura 
d'edificis municipals, platges, espais públics i mobiliari urbà del municipi; a Participació Ciutadana i 
Joventut, amb tasques de millora en els locals de l'àrea i suport a la realització d'esdeveniments, i 
finalment, a la Llar de Calvià, realitzant treballs en els centres de gent gran. 

En acabar els projectes, l'IFOC posa a disposició de totes les persones participants en el 
programa SOIB Visibles els recursos necessaris per a fomentar l'ocupació, entre els quals hi ha 
l'Agència de Col·locació Municipal, els serveis d'orientació laboral i emprenedoria i les actuacions 
de formació. 

 

 
 

     

 


