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El 30% de les persones contractades pels plans
d’ocupació ja s’han inserit al mercat laboral
A l’entorn d’un 30% de les persones contractades a través de plans
d’ocupació promoguts per l’Ajuntament de Mollet ja s’han inserit al
mercat laboral i d’altres estan en processos de selecció encara oberts.
Al mes de juny va finalitzar el contracte de les 28 persones seleccionades al
programa Mixt Treball i Formació 2013-2014. Es tractava de persones
aturades, majoritàriament de més de 30 anys i sense cap prestació o subsidi,
que han estat contractades per l’Ajuntament de Mollet per realitzar diverses
tasques de millora a la ciutat.
Complementant la contractació, els projectes han inclòs entre 30 i 100 hores de
formació vinculada al lloc de treball i amb certificat de professionalitat. Des de
l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) també
s’ha donat suport als treballadors per optimitzar la recerca de feina: creant un
pla de treball individual i millorant així la seva ocupabilitat.
El balanç és positiu, ja que fins a data d’avui hi ha hagut 8 insercions i 6
persones estan pendents de processos de selecció encara oberts. La Pilar
Ayuso, participant del programa, portava més de 15 anys a l’atur: “Vaig estar
fent tasques administratives a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Mollet i ara
estic treballant a jornada completa en una altra empresa. Estic molt contenta”.
Dins del Programa Mixt Treball i Formació es van contractar 23 persones que
han participat en diferents projectes:
 Adequació i conservació dels parcs municipals
 Suport al manteniment i arranjament dels equipaments educatius i
esportius
 Administració electrònica
 Programa d’atenció social, cohesió social i comunitària
 Suport a l’espai familiar del Centre Cívic L’Era i suport a la gestió dels
centres cívics i culturals
 Punt de trobada de L’Era i suport a l’èxit acadèmic
En el marc del programa Programa Mixt Treball i Formació per a Rendes
Mínimes d’Inserció (RMI) es van contractar 5 treballadors per a accions de
suport al manteniment de la via pública de Mollet. Ambdós programes estan
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançats pel FSE i pel
Servicio Público de Empleo Estatal.

