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Prop de 150 persones participen
d’ocupació municipal

en

els plans

Aquest matí l’Ajuntament ha rebut a 51 persones que han estat
contractades pels serveis municipals d’ocupació i que inicien avui un
contracte de sis mesos. Amb aquest pla d’ocupació ja són prop de 150
persones les que estan treballant dins els plans d’ocupació municipal.
Les 51 persones contractades gràcies a aquest nou pla d’ocupació treballaran
amb un contracte de 6 mesos a jornada completa que els permetrà realitzar
tasques administratives, de peó i cap de colla. Entre els projectes es troben els
d’agents cívics, suport a serveis administratius, neteja, millora de la xarxa
informàtica als equipaments municipals, rehabilitació del cementiri de Mollet del
Vallès, reparació de paviments i pintura del mobiliari urbà.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha rebut aquest matí a la sala de plens a les
51 persones que comencen avui a treballar. També l’acompanyaven el segon
tinent d’alcalde Joan, Daví i el regidor de Treball, Rafael Cabanilla. Monràs ha
destacat que “ja són prop de 150 persones les que tenen una feina gràcies
als plans d’ocupació municipal, fet que demostra la prioritat del govern
municipal que és la creació d’ocupació”.
A més, a la recepció s’ha recordat als participants que dins del contracte,
s’inclou una formació en l’àmbit en el que treballaran. Així doncs, les persones
que realitzaran projectes de contacte amb obra rebran una formació en
prevenció de riscos laborals mentre que les destinades a jardineria i neteja la
formació que rebran està encarada a neteja de vidres. Finalment els implicats
en tasques administratives i d’agent cívic rebran formació en l’àmbit d’atenció al
client i comunicació.
(Adjuntem fotografia)
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