
+ 4.900 hores de formació

195 alumnes de  formació
professionalitzadora

M E M Ò R I A
2 0 2 0

3.539 empreses contactades

2.032 emprenedors atesos 45 nous negocis han
aixecat la persiana(+65% respecte fa 5 anys)

SERVEI EMPRENEDORIA I EMPRESA

(+17,4% respecte el 2019)

(35 alumnes menys que el 2019)

SERVEI FORMACIÓ

(19 menys respecte el 2019)

(+54,2% respecte el 2019)

El servei municipal d’emprenedoria i empresa ubicat al MolletHub és l’espai de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès on es promou la innovació, la creativitat, la formació i el networking per
aconseguir un impacte en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Mollet del
Vallès. També és un espai de col·laboració entre l’administració pública i l’empresa privada per
capacitar a les persones emprenedores per tal que puguin tirar endavant noves idees.

El servei de formació ha ofert  13 accions
formatives adreçades prioritàriament a
persones en situació d’atur. L'objectiu d'aquests
cursos és millorar les habilitats i el talent de
l'alumnat per incrementar les seves oportunitats
de trobar feina.

SERVEI EMPRENEDORIA I EMPRESA

SERVEI FORMACIÓ

SERVEI ORIENTACIÓ

PIVEM I PLANS MUNICIPALS OCUPACIÓ

/



M E M Ò R I A
2 0 2 0

526 ofertes 
gestionades 

15.118 atencions 
individuals 

491 persones han trobat feina 

SERVEI ORIENTACIÓ

(+27,7% respecte fa 5 anys)

(-23% respecte fa 5 anys)

(-8,2% respecte el 2019)

70 molletans i molletanes van treballar
el 2020 per la ciutat de Mollet 

(10 persones van ser contractades a
través d'un programa específic Covid-19)

PIVEM I PLANS MUNICIPALS OCUPACIÓ

Està adreçat tant a persones en siutació d’atur com a persones que cerquen una millora de la
feina actual. S'ofereix una atenció personalitzada per conèixer les seves capacitats i els seus
interessos professionals per definir el perfil i l’objectiu ocupacionals. Per aconseguir-ho,
s’ofereixen activitats formatives específiques, eines i recursos. 

A través dels plans municipals d'ocupació s’ofereix formació
específica i adaptada al lloc de treball per tal que les persones
contractades adquireixin i millorin les seves competències per
accedir de nou al mercat de treball. A més, desenvolupen
tasques d'interès per la ciutat de Mollet del Vallès. 

SERVEI EMPRENEDORIA I EMPRESA

SERVEI FORMACIÓ

SERVEI ORIENTACIÓ

PIVEM I PLANS MUNICIPALS OCUPACIÓ

/



El servei municipal d’emprenedoria i empresa
ubicat al nou espai del MolletHub ofereix
formació, les eines, el suport i l’orientació per
promoure la innovació, la creativitat, la formació i
el networking per aconseguir un impacte en el
desenvolupament econòmic i social de la ciutat
de Mollet del Vallès

SERVEI EMPRENEDORIA
I EMPRESA

 nous negocis que
inicien activitat

37
 

emprenedors atesos
2.000 



El servei d’orientació 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.

SERVEI D'ORIENTACIÓ

 
usuaris atesos

+15.000 

han trobat feina 

491 persones 
526  ofertes 

gestionades



El servei de formació ha impartit 15 accions
formatives adreçades prioritàriament a persones
en situació d’atur que volien millorar les seves
habilitats i coneixements professionals per trobar
una feina

SERVEI DE FORMACIÓ

 
hores de formació
+4.000 

 de formació professionalitzadora

195 alumnes



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 de nou 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.

EL PIVEM I ALTRES
PLANS OCUPACIONALS

67  molletans i molletanes van ser
contractats a través de plans

ocupacionals el 2020
(-42% menys que al 2019)


