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20 persones reben carnets homologats gràcies al
Programa d’Ocupació per a persones aturades de
l’Ajuntament de Mollet
Aquest matí, 20 persones que es troben en situació d’atur han rebut un
carnet homologat de mans de l’alcalde, Josep Monràs, i el regidor de
Formació, Josep Ramon Bertolín, que els acredita per treballar com a
auxiliars de magatzem.
Aquestes persones han participat al curs d’Auxiliar de magatzem que ofereix
l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa de Formació Ocupacional i
Ocupació (EMFO) i que forma part del Programa d’Ocupació per a persones
aturades de llarga durada. Cada participant ha rebut un carnet d’operari
d’elements homologat per la Unió Europea, segons l’àmbit en què s’han
especialitzat:
 Manutenció d’apilador
 Transpaleta elèctrica
 Carretilla frontal
 Carretilla retràctil
El Programa d’Ocupació per a persones aturades de llarga durada consta de 3
cursos (auxiliar de magatzem, neteja i cambrer/a de pisos), amb 20 participants
cadascun i està destinat a formar i donar experiència laboral a persones que
porten més d’un any a l’atur i que han esgotat tota prestació o subsidi. El
programa crea un itinerari individual a mida, amb formació específica sobre una
professió, pràctiques en empresa i suport en la inserció en el mercat laboral
ordinari amb un seguiment tutoritzat.
Aquest programa compta amb la col·laboració del teixit empresarial ja que
permetrà, a banda d' oferir unes pràctiques no laborals, una contractació
laboral subvencionada de les persones aturades de llarga durada que han estat
qualificades.
En l’acte de lliurament de carnets, celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
l’alcalde ha felicitat els participants i els ha recordat que tota formació pot
ajudar-los a l’hora de trobar feina. Monràs ha afirmat que “si només ens
preocupés el nivell d’endeutament de l’Ajuntament, avui aquestes 20
persones no tindrien aquest carnet” i, com ja ha dit en altres ocasions,
“mentre puguem suportar el deute, seguirem oferint formació per a persones
aturades i ajudes i serveis socials”.

Per la seva banda, el regidor de Formació i Inciatives Empresarials, Josep
Ramon Bertolín, ha declarat que “donat que ara per ara no existeixen
solucions miraculoses per superar la crisi, des de l’Ajuntament de Mollet
apostem per posar a l’abast de les persones els recursos necessaris per
sortir-se’n, com és la formació laboral”.

Adjuntem fotografia de l’acte.
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