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L’Ajuntament contracta 19 plans d’ocupació a través del
Programa Treball als Barris
Al llarg d’aquest 2016, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha contractat 19
plans d’ocupació a través del programa Treball als Barris. Des de l’any
2010, els plans contractats han estat 93.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’Empresa Municipal per la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) va contractar a primers de juny a
19 persones en situació d’atur a través de 9 projectes del programa Treball als
barris. D’aquests 19, 11 eren de perfil peó i 8 de perfil social. El dia 30 de
novembre, després de 6 mesos de contracte, van finalitzar els plans
ocupacionals.
En concret, els 11 plans d’ocupació de perfil de peó han realitzat tasques de
construcció i de jardineria. Aquests s’adreçaven a persones en situació d’atur,
que no cobren la prestació per desocupació (prestació a nivell contributiu), amb
baixa qualificació professional i amb risc d’exclusió social. I els 8 plans de perfil
social, també en situació d’atur, han realitzat tasques de dinamització social,
desenvolupament cultural o atenció social, entre altres.
Des de la finalització del programa, 1 dels plans d’ocupació ja ha trobat feina i
els altres segueixen treballant amb EMFO la recerca activa de feina.
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.
Aquestes formacions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i el Ministeri de treball i
Seguretat Social.
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