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L’Ajuntament de Mollet segueix inserint joves al mercat
laboral a través del projecte “Joves per l’Ocupació”
En aquesta nova edició del projecte “Joves per l’Ocupació” de l’Ajuntament
de Mollet, 82 alumnes han rebut formació en diferents especialitats.
D’aquests, un 46% ja s’han inserit al mercat laboral i un 51% segueixen
estudiant l’ESO o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) segueix formant joves i inserint-los al mercat
laboral.
En aquesta nova edició del projecte “Joves per l’Ocupació”, 82 alumnes han rebut
300 hores de formació en diferents especialitats, com ara perruqueria i estètica,
electricitat, cuina, cambrer/a, comerç i magatzem. De moment, uns 50 d’aquests
joves han pogut realitzar pràctiques a empreses, a través de les quals han pogut
posar en pràctica els coneixements adquirits.
A més, en aquests moments, un 46% dels participants s’han inserit al mercat
laboral i un 51% segueixen estudiant l’ESO o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, ja
que un altre dels objectius del projecte és el retorn dels joves al sistema educatiu.
Garantia Juvenil
Las Garantia Juvenil és un projecte a nivell europeu amb l’objectiu de reduir l’atur
adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys que no tinguin feina i no estiguin estudiant. Els
joves que compleixin els requisits poden optar a una oferta de feina, pràctiques o
formació, en un termini de quatre mesos.
A banda del projecte “Joves per l’Ocupació”, que es preveu repetir l’any que ve,
des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès es realitzen altres accions per combatre
l’atur juvenil.
Així, des dels serveis municipals d’ocupació, s’acompanya els joves que vulguin
donar-se d’alta a la Garantia Juvenil i se’ls ofereix orientació laboral i formativa. A
més, també s’imparteixen cursos, com el d’anglès bàsic que començarà aquesta
setmana, per a joves inscrits a la Garantia Juvenil.
Tots els que estiguin interessats en la Garantia Juvenil poden trucar al 93 570 51
60, posar-se en contacte a través del correu info@emfo.cat o presencialment al
carrer Riera 7, 1a planta.

(adjuntem fotografia)

Mollet del Vallès, 6 d’octubre de 2015
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

