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A Mollet baixa l’atur i augmenten les contractacions
Aquest mes de gener l’atur a Mollet ha baixat col·locant-se en xifres
similars a les de l’inici de la crisi. Tot i l’increment de l’atur a Catalunya i
la comarca després de la campanya nadalenca, a Mollet ha baixat l’atur i
respecte el mes de gener de l’any 2015, el nombre d’aturats s’ha reduït en
670 persones. A la reducció de l’atur hem d’afegir una altra dada positiva i
és que el nombre de contractacions durant el darrer trimestre de 2015
s’ha incrementat en un 46,7%.

En termes absoluts, al gener hi havia 4.459 persones inscrites a l’Oficina de
Treball de la Generalitat a Mollet, xifra molt similar a la del mes de gener de
2009, just abans de l’inici de la crisi econòmica que s’ha patit aquests darrers
anys (4.586).
Si observem les dades a nivell interanual, és a dir de gener de 2016 a gener de
2015, la reducció ha estat de 670 persones, el que suposa una baixada del
13,06%. Es tracta d’una reducció de l’atur superior a la de la comarca (12,29%)
i la de Catalunya (11,10%).
D’altra banda, segons dades de l’Observatori del Vallès Oriental, el nombre de
contractacions a la ciutat durant el darrer trimestre de 2015, s’ha incrementat
en un 46,7% si ho comparem amb el mateix període de 2014, dada que situa a
Mollet com un dels municipis del Vallès Oriental on més ha crescut la
contractació.
Tal i com considera l’alcalde, Josep Monràs, “el gran increment en les
contractacions i la davallada de l’atur a la ciutat és una bona notícia,
sobretot, perquè es constata el canvi de tendència de l’atur i l’esforç de
l’Ajuntament de Mollet per trobar noves oportunitats de feina per als seus
ciutadans”. L’alcalde ha reafirmat que “tot i aquestes dades positives,
continuarem treballant en aquesta línia, per trobar oportunitats per als
ciutadans i ciutadanes de Mollet que encara no han trobat feina”.
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