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L’Ajuntament de Mollet contracta 27 aturats de llarga
durada dins del programa Treball i Formació
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de
l’Empresa Municipal per la Formació i l’Ocupació (EMFO), ha posat en
marxa el Programa Treball i Formació. En aquesta convocatòria se’n
beneficien 27 persones, que avui mateix han començat a treballar pel
municipi amb un contracte de 6 mesos.
El regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de Mollet, Raúl Broto, ha rebut a la Sala
de Plens consistorial els 27 homes i dones contractats, i ha dit que aquesta nova
convocatòria també “ha de ser un trampolí per trobar una feina al mercat
laboral”.
El programa combina formació i contractació, és per a persones en situació d’atur
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i per a persones aturades de
45 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi de desocupació. Inclou un
contracte de sis mesos a jornada completa per a realitzar tasques
administratives, de peó, de suport a equipaments municipals, de civisme, entre
d’altres. En total s’han atorgat 8 projectes d’interès general per al municipi, i per
els ciutadans i ciutadanes de Mollet. Les persones contractades han estat
derivades des de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).
Dels 27 contractes que s’han fet, 19 s’adrecen prioritàriament a persones
aturades de 45 anys que han exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació.
Els projectes que s’han de desenvolupar són:
-

Millores de conservació de paviments, supressió de barreres
arquitectòniques i manteniment de mobiliari a diversos carrers de Mollet.
Reforç de neteja d’àrees d’aportació i places.
Suport administratiu als diversos àmbits de Recursos Humans, Policia
Municipal, Serveis Territorials i Serveis Personals.
Patis Oberts i suport a la Xarxa de Centres Cívics i Culturals.
Programa d’atenció social, cohesió social i comunitària.
Suport al programa Convivència i Ciutadania.

La resta de contractes, 8, s’adrecen prioritàriament a persones en atur
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. Els projectes a desenvolupar són:
-

Millores de conservació de parcs urbans i periurbans de Mollet
Reforç de neteja d’àrees d’aportació i places.

El Programa Treball i formació està subvencionat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.
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