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- Nota de premsa -

Es lliuren els diplomes de Treball als barris
El regidor d’Ocupació, Raúl Broto, ha lliurat els diplomes als participants
del curs d’auxiliar de Magatzem que va finalitzar a principis de maig. Aquest
curs és una de les novetats formatives que ha ofert l’Ajuntament de Mollet
del Vallès als residents del barri de Plana Lledó a través de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO).
Durant l’acte d’entrega dels diplomes, el regidor d’Ocupació, Raúl Broto, va
felicitar als participants i els va animar a que “seguiu perseverant en la
recerca de feina” sobretot a partir d’ara, ja que “amb l’acreditació que heu
obtingut al finalitzar amb èxit aquest curs, amplieu el vostre currículum i
per tant, s’amplien les vostres possibilitats alhora d’accedir al mercat de
treball, i aquest és justament l’objectiu que busca l’Ajuntament quan
organitzem aquests cursos de formació”.
En total han participat en el curs d'auxiliar de magatzem 20 residents de Plana
Lledó que han assistit a 100 hores de formació.
El programa de Treball als barris ofereix un conjunt de serveis i prestacions a
les persones residents al barri de Plana Lledó tal i com ho va decidir
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Des del període 2010-2011 s’estan realitzant accions a Plana Lledó a través del
programa Treball als Barris per tal de millorar l’ocupabilitat dels seus residents,
ja que és un dels barris amb més atur de Mollet del Vallès.
Aquesta formació està subvencionada des del Servei d’Ocupació de Catalunya
en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançada pel Ministeri de Treball i
de la Seguretat Social.
(adjuntem fotografies)
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