Mollet del Vallès continua sent de les ciutats de la comarca on més s’ha reduït el nombre de
persones aturades i això és perquè una de les prioritats del govern municipal és la lluita
contra l’atur. El nostre objectiu final és fer accions i polítiques encaminades que més
molletans i molletanes puguin tenir l’oportunitat de tenir una feina i que més conciutadans
tinguin la possibilitat de desenvolupar-se personalment, familiarment i col·lectivament. I
les bones dades dels darrers anys d’EMFO, l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional
i l’Ocupació de Mollet, ens donen força per continuar amb aquesta aposta ferma i decidida.
Durant els darrers anys, l’Ajuntament ha transformat totalment l’Empresa Municipal de
Formació i Ocupació amb nous i millors espais, amb més serveis de formació, d’ocupació,
d’emprenedoria... per adaptar-se a les noves necessitats del mercat laboral i fomentant els
recursos destinats a la formació, a la recerca de feina i a l’obertura de nous negocis,
especialment als destinats als joves i als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat
de treball. Transformació que es culminarà amb la posada en marxa de Mollet Hub, que se
sumarà a Mollet Orienta i a Mollet Forma.
Una de les grans apostes pel suport als joves i emprenedors de la ciutat és la creació de
Mollet Hub, que veurà la llum els primers mesos d’enguany. Un espai dedicat als joves, als
emprenedors i a les empreses. Aquest nou centre és una mostra de l’aposta d’aquest
municipi per vetllar pel futur dels joves, crear ocupació i lluitar contra l’atur i, a més, posar
noves eines per poder fomentar l’emprenedoria, l’autoocupació i la creació d’empreses.
La nostra aposta és continuar fent plans d’ocupació amb finançament 100 % municipal,
programes que donen feina a col·lectius amb atur de llarga durada i que tenen més
dificultats per trobar feina i els forma i els obre de nou les portes al món laboral. Un
programa del qual em sento personalment orgullós i del qual s’han pogut beneficiar, des de
la seva creació a l’any 2001, més de 600 molletans i molletanes.
Mentre hi hagi una persona que busqui una oportunitat de feina, nosaltres l’ajudarem, i
mentre hi hagi aquestes persones no ens sentirem del tot satisfets i per això ens adaptem i
ampliem EMFO amb nous serveis. Em comprometo a continuar treballant per oferir
oportunitats laborals i de millora a tothom qui ho necessiti.
Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i president d’EMFO

L’aposta durant els últims anys pels serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de
Mollet està donant els seus fruits, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. A nivell
quantitatiu, la present memòria us ofereix les dades més rellevants. Però enguany
m’agradaria centrar-me en els efectes qualitatius d’aquests serveis perquè és quan ens
adonem dels impactes reals que tenen aquests en la ciutadania.
Sense anar gaire lluny, just farà un any, a l’espai “Posa’t les piles” de Ràdio Mollet, van
entrevistar a un usuari d’EMFO amb diversitat funcional. Aquest ciutadà va agrair les
trucades que rebia per part de l’equip d’EMFO per fer-li un seguiment de la seva situació
laboral: les trucades el feien sentir acompanyat i que es preocupaven per ell. Aquesta
afirmació, ens va fer veure que anem bé i ens dona forces per continuar millorant
l’atenció ciutadania dia rere dia.
A més a més de l’atenció que oferim, ens agrada conèixer l’opinió
respecte els serveis formatius d’EMFO adreçats tant a les persones en
situació d’atur com als emprenedors i a les empreses. Segons les
enquestes, aquests serveis estan molt ben valorats perquè ofereixen
formació molt pràctica, professional i s’adapten al nivell de tot
l’alumnat. I un any més s’ha demostrat que és una eina molt útil per
aconseguir una nova feina o per aprendre a gestionar el propi negoci.
En resum, trobar la primera feina, millorar el nostre currículum, obrir el
propi negoci... no és un procés fàcil. Però amb tot un equip al costat
que ens orienta, el camí és més fàcil. I com va afirmar una usuària
d’EMFO: “coneixe’ls va ser una sorpresa. Si els hagués conegut abans,
hi hagués anat abans!”
Acosta’t a un dels centres d’EMFO de l’Ajuntament de Mollet i
descobreix
tot
el
que
et
podem
oferir!
Raúl Broto, regidor d’Ocupació i vicepresident d’EMFO
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SERVEI FORMACIÓ
El servei de formació ha impartit 20 cursos professionalitzadors
adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur que volien
millorar les seves habilitats i coneixements professionals per
trobar una feina.

298

persones han participat
en cursos impartits
a Mollet Forma
(+34,8% respecte el 2017)

7.070

hores de formació que s’han
impartit a través de 20 cursos,
1.450 hores més que el 2017.

SERVEI ORIENTACIÓ

9

El servei d’orientació d’EMFO s’adreça tant a persones en
siutació d’atur com a persones que cerquen una millora de la
feina actual.
Aquest servei ofereix als usuaris una atenció personalitzada per
conèixer les seves capacitats i els seus interessos professionals
per definir el perfil i l’objectiu ocupacionals. Per aconseguir-ho,
també s’ofereixen activitats formatives específiques i recursos.
programes enfocats
a la recerca de feina
(igual que el 2017).

6.345

1.325

ciutadans atesos

(-9,9% que el 2015) i es van realitzar més de
15.000 atencions (+26,7% respecte el 2017).

persones han trobat
feina (+21% respecte
2015)

SERVEI JOVES
El servei municipal d’ocupació adreçat als joves de Mollet del
Vallès ofereix formació i orientació als menors de 30 anys en
situació d’atur per tal que puguin trobar la primera feina o
adquireixin una nova experiència laboral.

1.847
joves atesos (+16,2% que fa 4
anys). I 354 han participat en
programes específics per
aquest col·lectiu
(+333,9% respecte el 2015)

342

joves van inserir-se al mercat laboral,
dels quals 108 a través dels programes
específics per aquest col·lectiu
(-1,8% respecte el 2017).

SERVEI EMPRENEDORIA I EMPRESES

86

El servei d’iniciatives empresarials ofereix assessorament, orientació,
formació i seguiment a les persones que volen obrir el seu propi
negoci, a qui vol aprendre a gestionar-lo, a les empreses per afavorir
la seva consolidació i a les persones que no volen emprendre des de
zero i busquen una empresa en traspàs.
Aquest any s’han continuat fomentant els valors de l’emprenedoria
a través del programa Cultura emprenedora a les escoles. En total hi
han participat més de 400 alumnes.

negocis nous que
han obert la persiana
(+17,8% respecte el
2017)

5.600
hores d’atenció individual
(+14,2% que el 2015)

EL PIVEM I ALTRES PLANS OCUPACIONALS

108

molletans i molletanes
van ser contractats a
través de plans
ocupacionals el 2018
(+1,9% respecte el 2017)

A través dels plans ocupacionals i del programa d’inserció laboral
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès – PIVEM, s’ofereix formació
específica i adaptada al lloc de treball per tal que les persones
contractades millorin les seves competències per accedir al
mercat de treball. A més, posen en pràctica els coneixements i
l’experiència desenvolupant serveis d'interès per la ciutat de
Mollet del Vallès.

