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1.272 persones inserides laboralment a través dels
serveis municipals d’ocupació
L’any 2016, l’Ajuntament de Mollet de Vallès, a través de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), ha inserit
1.272 persones, un 34% més que a l’any anterior. El consistori ha presentat
avui la memòria d’EMFO 2016 en la que també destaca el notable increment
de contractacions a través del programa municipal d’inserció PIVEM.
L’any 2016, la gestió dels serveis municipals d’ocupació ha provocat la inserció
de 1.272 persones, un 34,1% més que l’any anterior, i la gestió de 596 ofertes
de treball, un 44,7% més que al 2015.
Per al regidor d’Ocupació, Raúl Broto, “tot i que aquestes dades ens satisfan
enormement, ja que la creació d’ocupació és la màxima prioritat d’aquest
Ajuntament, no baixarem la guàrdia i seguirem dedicant esforços i recursos
per lluitar contra l’atur a Mollet”.
En aquest sentit, l’alcalde Josep Monràs ha volgut deixar clar que “seguirem
dedicant tots els esforços personals i pressupostaris que calguin mentre
hi hagi un molletà o una molletana a l’atur”. Monràs també ha volgut destacar
en concret “la feina que fem a través del programa d’inserció PIVEM amb
recursos únicament de l’Ajuntament que ens permet contractar
directament ja no només persones en situació d’atur, sinó també en
situació de vulnerabilitat”.
De fet, des de la seva creació, l’any 2001, s’han contractat 387 ciutadans i
ciutadanes de Mollet. L’any passat, es van contractar 50 persones amb dificultats
per inserir-se al món laboral, de les quals 20 han trobat feina.
Pel que fa la formació i l’emprenedoria, 1.132 persones han participat en
programes formatius ( un 4,5% més que al 2015) i s’han creat 125 empreses
després d’atendre a 896 emprenedors.
En referència al col·lectiu de joves de menys de 30 anys, un altra de les prioritats
de l’Ajuntament, el 2016 se n’han inserit 138, el triple que al 2015.
En total, el 2016, es van atendre 9.483 persones, un 29,5% més que l’any
anterior. D’aquestes, 2.254 han utilitzat els recursos que l’Ajuntament posa a la
seva disposició per la cerca de feina.
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