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Durant l’any 2013 EMFO ha inserit al mercat laboral un
22% més de persones que l’any anterior
Aquest dimarts s’ha presentat en roda de premsa la memòria d’activitat
de l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO)
durant l’any 2013. D’entre les dades, destaca la inserció laboral de prop
de 900 persones i l’atenció realitzada a més de 6.000.
EMFO va inserir durant l’any passat quasi 900 persones al mercat laboral, un
22% més que en l’any anterior. Tal i com ha destacat l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, això suposa “un valor d’extraordinària importància perquè en un
dels pitjors moments de la crisi hem pogut augmentar les oportunitats
laborals dels molletans”.
A banda de la inserció laboral, EMFO realitza una gran feina en diferents potes:
l’atenció, suport i assessorament; la formació i l’emprenedoria. D’entre totes les
dades que s’han donat a conèixer i que podeu consultar a la memòria (us
enviem el document adjunt), el regidor de Formació i Inciatives Empresarials,
Josep Ramon Bertolín, ha volgut destacar “la gran feina que fan els
professionals d’EMFO atenent, orientant, donant suport, també des d’una
vessant humana, a les persones que no tenen feina i estan passant per un
mal moment”.
Bertolín també ha parlat de l’emprenedoria. “Els valors d’emprendre no
necessàriament han de passar per muntar una empresa; són valors que
EMFO incorpora en tota la seva formació i que tant poden servir per crear
el propi negoci com per inserir-se en una empresa ja existent”. Durant l’any
2013, EMFO va atendre 732 emprenedors, 42 van crear la seva empresa i es
van generar 55 llocs de treball.
Pel que fa a la formació, durant l’any passat EMFO va formar 981 alumnes en
329 accions formatives i va engegar 3 nous programes per a diferents
col·lectius. En aquest apartat, s’ha volgut agrir la col·laboració de nombroses
entitats, organismes i empreses que han col·laborat amb EMFO per poder oferir
pràctiques laborals en els diferents programes formatius, i que sovint són la
clau per a una futura inserció laboral.
L’alcalde ha aprofitat de nou l’oportunitat que li ofereixen les bones dades
d’aquest servei municipal per recordar que “amb una lectura estricta de la llei
de reforma de l’administració local que va entrar en vigor al gener, cap
d’aquestes dades s’haurien produït perquè el govern estatal vol suprimir els
serveis d’ocupació municipals. Per tant, unes 900 persones no haurien tingut

l’oportunitat de trobar feina”. Monràs també ha expressat el convenciment que
cal posar el balanç social per davant del balanç econòmic: “aquest servei
costa recursos a l’Ajuntament? Sí, però els recursos públics s’han de
destinar a ajudar la gent”.
Adjuntem la memòria d’EMFO 2014.
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