
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA. AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 

INICI A ALCÚDIA DE LES PRIMERES 50 PERSONES  CONTRACTADES PER L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA “SOIB REACTIVA 2020” 

El programa Soib Reactiva 2020 en total permetrà a Alcúdia donar feina a 87 persones, amb una inversió 

total des del SOIB de 652.000 € al municipi. 

L’Ajuntament d’Alcúdia ha donat la benvinguda a les primeres 50 persones contractades per l’Ajunta-

ment  dins el “SOIB REACTIVA 2020”. A través del programa del SOIB en total a Alcúdia es procedirà a 

la contractació de 87 persones de l’atur.  Se tracta del Programa Reactiva 2020 que a Alcúdia comptarà 

amb el finançament  de 652.084,81 € .€ que permetrà donar feina a  87 persones, amb dos torns de 

treball. Avui l’ajuntament d’Alcúdia ha donat la benvinguda al primer torn. 

Les tasques es desenvoluparan a tres àmbits: manteniment i reparació de la via pública i dels edificis 

municipals; jardineria als espais públics; i tasques administratives. Les diferents tasques es duran a 

terme  amb equips/brigades  d’un oficial més peons. 

Aquest és un projecte ambiciós que farà possible a Alcúdia la contractació per part del SOIB d’un total 

de 87 persones en una primera fase. El programa va destinat a totes les franges d’edat demandats de 

feina: per a joves menors de 30 anys desocupats; per a persones desocupades de 30 anys o més de 

llarga durada, i per persones desocupades de 30 anys o més no aturats de llarga durada. 

A través del SOIB s’han fet de les pertinents baremacions, com a responsables de la selecció de personal, 

atenent els perfils que es demanen al projecte de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Recordem SOIB REACTIVA és un programa promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en 

el marc dels Programes operatius d’ocupació juvenil i regional 2014-2020 i per Fons de l’Estat a través 

de la conferència sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS). 

La batlessa d’Alcúdia Bàrbara Rebassa ha donat la benvinguda a la primera tanda de persones contrac-

tades. Ha explicat que l’objectiu serà “ajudar a fer una sèrie de feines  que ens costava molt ja que ens 

falta personal la vostra incorporació farà que puguem realitzar la tasca de manteniment. L’oportunitat 

és vostra i també de l’ajuntament per a la millora de tasques que la ciutadania reclama”. La batlessa ha 

posat èmfasi que la seva tasca és molt important i que  des de l’ajuntament  farem tot el possible per 

donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

Ens permetrà realitzar tota una sèrie de tasques per anar endavant fareu feina per al municipi i per 

l’interès general i entre tots, vosaltres i nosaltres farem que Alcúdia estigui millor i més ben arreglat i 

Alcúdia se mereix això. 

La batlessa ha expressat que s’ha fet una aposta molt forta per a contractar el màxim de persones 

possibles. També ha remarcat “l’esforç del Govern balear per aquest programa per pal·liar la situació de 

la pandèmia, la situació social i econòmica que estam patint”. 

Ha recordat el compliment de les mesures per mor de la pandèmia i la situació sanitària que no és bona. 

La batlessa ha donat així la benvinguda a les 50 primeres persones contractades, i els ha encoratjat a 

fer feina pel municipi. 

Per la seva banda, el president d’EMSA el tinent de batle Domingo Bonnín, ha afegit que a partir d’avui 

fan feina per als ciutadans i ciutadanes d’Alcúdia. això és el més important perquè es transmet al carrer 

el que és l’Ajuntament i això s’ha de tenir present perquè la seva imatge és la imatge del municipi. Des 



 

 

de l’empresa municipal de serveis d’EMSA de l’Ajuntament d’Alcúdia  el president el tinent de batle Do-

mingo Bonnín ha explicat que el coordinador de les tasques de les persones contractades a través del 

Programa n’és  el responsable directe el regidor Martí Garcias Plomer.  

Tant la batlessa d’Alcúdia Bàrbara Rebassa com el tinent de batle Domingo Bonnín estaven acompanyats 

pel regidor de medi ambient Tomàs Adrover, així com altres regidors del govern municipal, a més dels 

tècnics municipals que han de coordinar les tasques. 

Després ja amb els diversos grups de treball i els seus coordinadors, els tècnics municipals, s’han posat 

a distribuir les tasques de feina durant el període de 4 mesos de contracte. 

 


