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L’Ajuntament de Mollet lluita per reduir l’atur juvenil
L’Ajuntament de Mollet del Vallès segueix apostant per diferents programes
com ara “Garantia Juvenil“, “Joves per l’Ocupació” o “Fem Ocupació per a
Joves” amb la finalitat de reduir l’atur juvenil.
Concretament, els joves que tinguin entre 16 i 30 anys i estiguin a l’atur, es poden
dirigir als serveis municipals d’ocupació (EMFO) on els ajudaran a identificar les
seves necessitats formatives, les possibilitats d’inserció, cercar pràctiques
professionals, orientació laboral, emprenedoria i ofertes de feina.
Garantia Juvenil
Per acollir-se al programa de Garantia Juvenil de la Generalitat cal estar a l’atur i
tenir entre 16 i 24 anys o menys de 30 amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%. Si es compleixen aquests requisits es poden rebre pràctiques,
formació o bé una oferta de feina.
Joves per l’Ocupació
Per inscriure’s al programa Joves per l’Ocupació cal tenir entre 16 i 24 anys, estar
a l’atur i no estar estudiant (amb títol d’ESO o sense). Els que no tinguin el títol,
rebran suport per estudiar l’ESO a través de l’Institut Obert de Catalunya així com
formació professionalitzada de 300 hores, pràctiques en empreses i contractes
laborals subvencionats.
Fem Ocupació per a Joves
A aquest programa s’hi poden acollir tots aquells que tinguin entre 18 i 30 anys,
estiguin a l’atur i tinguin el Batxillerat o un Curs de Formació de Grau Mitjà.
Obtindran formació i experiència laboral a través de contractes laborals
subvencionats.
Al marge d’aquests programes, els serveis municipals d’ocupació treballen
conjuntament amb el teixit empresarial del Baix Vallès per facilitar la contractació i
les estades en pràctiques. Les empreses que hi participen es beneficien de
contractes amb bonificació de les quotes de la Seguretat Social i subvencions del
salari dels joves contractats. A través d’aquesta relació amb les empreses, els
Serveis Municipals d’Ocupació recopilen informació dels perfils demanats, els
coneixements tècnics i competencials requerits i les possibilitats d’inserció per als
joves de Mollet i el Baix Vallès.
Actualment, a Mollet, hi ha 417 menors de 25 anys i 1.000 joves menors de 30
anys a l’atur.
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