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L’Ajuntament segueix potenciant la contractació de
joves
A partir d’avui, 10 joves de Mollet contractats per l’Ajuntament a través de
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO),
comencen a treballar a jornada completa durant un període de sis mesos
en règim de pràctiques remunerades. Aquests joves estan inscrits al
Programa de Garantia Juvenil i desenvoluparan feines dins del municipi en
tasques relacionades amb les seves titulacions com ara manteniment
d’edificis, administració, tecnologies o serveis socials, entre d’altres.
L’objectiu és que en aquest temps, durant el qual tindran assignat un tutor per
fer el seguiment del contracte, els joves millorin la seva ocupabilitat i es puguin
incorporar al mercat de treball de forma estable i duradora.
En aquest sentit, el regidor d’Ocupació i Joventut, Raúl Broto, els ha desitjat que
“aprofiteu aquest trampolí i que després d’aquests sis mesos, els
coneixements pràctics que heu adquirit, us serveixen per trobar una feina
estable”.
De la seva banda, l’alcalde Josep Monràs, ha recordat que “l’Ajuntament
seguirà fent els esforços que calgui i seguirem incrementant els nostres
pressupostos per tal de formar laboralment i ajudar a buscar feina als
nostres ciutadans i ciutadanes, ja sigui als majors de 50 anys, als aturats i
aturades de llarga durada o als joves com vosaltres”.
Per poder formalitzar els contractes, els joves han de tenir títols universitaris, o
amb graus de formació professional, tenir menys de 30 anys, estar en situació
d’atur i estar inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat i al Programa de
Garantia Juvenil.
El Programa de Garantia Juvenil està subvencionat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu a
través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa de
Fons Juvenil i el Fons Social.
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