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El context de pandèmia ha accelerat el procés de transformació digital. Els serveis municipals de Mollet han tingut la
important tasca de donar suport, assessorar i orientar tant a la ciutadania com a emprenedors i sector comercial perquè ningú
es quedés enrere. S’ha continuat apostant pel Mollet Hub, l’espai adreçat a la joventut i emprenedoria i empreses ha continuat
sent un referent d’innovació, creativitat, formació i networking. Per això s'han signat convenis de col·laboració amb PIMEC,
Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, i amb Fundació.Cat. I, per fomentar la innovació empresarial, s'han realitzat
formacions conjuntament amb Esade Creapolis. 

Mollet torna a ser una de les ciutats del Vallès Oriental en la que més es redueix l'atur, més de 1.000 persones el 2021, en un
context global encara complicat, i, ho és, en part, per l’aposta de l'Ajuntament de Mollet per oferir més formació i la bona feina
que es fa des dels Serveis Municipals d’Ocupació.

Des de l'Ajuntament hem posat a disposició de la ciutadania i de les empreses tots els serveis municipals necessaris perquè els
molletans i les molletanes tinguin més possibilitats de trobar feina. Seguirem avançant amb vosaltres!

La feina és vital per al desenvolupament personal i familiar de les persones i, per això,
mentre hi hagi una persona que busqui una oportunitat de feina o una empresa que
vulgui innovar o transformar-se, allà estarem presents.

El 2021 ha estat l'any d'implementar polítiques enfocades a la reactivació de la
creació d'ocupació. La pandèmia provocada per la Covid-19 va afectar a tots els
sectors econòmics de la ciutat i, també, a les persones treballadores de Mollet i, des
del primer dia, l'Ajuntament es va posar al costat dels molletans i les molletanes, del
comerç i de les persones emprenedores activant diferents accions per atenuar i
començar a revertir la situació.



1.067 

EMPRENEDORS 

ATESOS

El servei municipal d’emprenedoria i empresa
ubicat al Mollet Hub és l’espai on es promou la
innovació, la formació i el networking per
aconseguir un impacte en el
desenvolupament econòmic i social de la
ciutat de Mollet del Vallès. 

Durant el 2021, es van signar dos convenis de
col·laboració amb diferents entitats per una
banda, fomentar la capacitació digital dels
nous negocis amb Fundació.Cat, i  per l'altra,
amb PIMEC, per impulsar les pimes a Mollet. 

També es va realitzar el cicle d'innovació
empresarial online en col·laboració amb Esade
Creapolis i altres seminaris d'innovació en
coordinació amb la Regidoria de Joventut i el
PECT de l'Ajuntament de Mollet.  

I a més, l'Ajuntament de Mollet hi va obrir
l'Oficina d'Orientació Jove.
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41 NOUS NEGOCIS

2 CONVENIS DE 

COL·LABORACIÓ



El servei de formació ha ofert 10 accions formatives adreçades
prioritàriament a persones en situació d’atur i en ERTO. En
concret, 3 eren formacions transversals com ara Habilitats
comunicatives i Informàtica i internet i 7 certificats de
professionalitat de diferents sectors professionals: comerç,
administració, forestals, sociosanitari i teleassistència, entre
altres.

Un total de 716 ciutadans van participar a les sessions
informatives. L'objectiu d'aquests cursos és millorar les
habilitats i el talent de l'alumnat per incrementar les seves
oportunitats de trobar feina.

I dels 165 alumnes que van iniciar el certificat de
professionalitat o la formació en competències transversals, 123
van finalitzar-lo i 42 alumnes han finalitzat alguns dels mòduls
formatius.

SERVEI FORMACIÓ

+ 700 CIUTADANS
INFORMATS 

165 ALUMNES

10 ACCIONS
FORMATIVES



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 a cada ciutadà 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. I també un espai
d'autoservei per fomentar l'autonomia de la ciutadania en el
procés de recerca de feina. 

Destacar que durant el 2021, es va donar suport presencial en la
sol·licitud telemàtiques d'ajuts de beques menjador i/o llibres.
També es van realitzar sessions d'orientació laboral i formativa a
l'alumnat de diferents instituts de Mollet. 

A finals d'any, es va actualitzar l'APP per a mòvils d'EMFO per
facilitar la inscripció a ofertes i a cursos de formació, a usuaris
amb baixes competències digitals.

437 ofertes gestionades 

SERVEI D'ORIENTACIÓ

5.089 usuaris individuals atesos

476 persones que han trobat feina 



Els participants en els Plans d’ocupació
municipals reben una formació prèvia per
realitzar les tasques a desenvolupar segons el
servei, així com en competències socials i
laborals per tal de poder adaptar-se a les
diferents situacions laborals. 

L'objectiu és que les persones contractades
adquireixin i millorin les seves competències per
accedir de nou al mercat de treball. 

Les persones contractades a través dels plans
d'ocupació municipals, desenvolupen tasques
d'interès per la ciutat de Mollet del Vallès. Com
ara, serveis de consergeria, operaris de neteja o
de manteniment, agents cívics, entre altres. 
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49 molletans i molletanes van treballar 

el 2020 per la ciutat de Mollet


