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Contenció en la xifra d’atur a la ciutat de Mollet durant
el mes de febrer
Aquesta setmana s’han fet públics els índexs de l’atur corresponents al
mes de febrer. A Mollet del Vallès, l’atur s’ha contingut, experimentant
només una lleu pujada del 0,08%, mentre que al Vallès Oriental l’atur ha
augmentat en un 0,30%.
La taxa d’atur corresponent al mes de febrer és negativa a tota la comarca del
Vallès Oriental i l’augment ha estat notable a diversos municipis de la comarca.
En canvi a Mollet, tot i que les dades continuen sent negatives, s’ha registrat
una contenció en la destrucció de llocs de treball.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, lamenta aquesta nova pujada de l’atur, tot i
que en destaca la contenció experimentada a Mollet respecte la mitjana
comarcal. Cal recordar que el foment de polítiques d’ocupació i la lluita contra
l’atur són una de les prioritats del govern municipal, juntament amb les ajudes
socials per a les famílies amb menys recursos. En aquest sentit, destaca
l’esforç de l’Ajuntament, a través de la tasca de l’Empresa Municipal per la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), que durant l’any 2012 va afavorir
la inserció laboral de 721 persones, un 4% més que en l’any anterior.
Josep Monràs valora molt negativament l’impacte de la nova reforma laboral
aprovada pel govern del PP, ja que afavoreix la destrucció de llocs de treball i,
en canvi, s’està demostrant nefasta per a la creació d’ocupació. Així mateix,
l’alcalde de la ciutat adverteix que, si s’aprova la reforma de les administracions
locals que proposa el PP i que amenaça de treure nombroses competències als
municipis, es produirà un greu retrocés en les polítiques actives d’ocupació que
es porten a terme des de l’administració local. En el cas de la ciutat de Mollet,
per exemple, deixaria sense efectes la tasca que està fent l’empresa municipal,
EMFO, per ajudar les persones en situació d’atur o en risc d’exclusió laboral.
Així mateix, des del govern municipal hi ha preocupació pels EROS que han
anunciat algunes empreses que, tot i no ser de Mollet, afectarien a treballadors
de la ciutat. Aquest és el cas de Derbi i del Grupo Zeta.
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