Mollet, ciutat pionera a Catalunya
Mollet ha estat un cop més una ciutat pionera a Catalunya. Aquest cop, en un
tema tan important com l'ocupació i la lluita contra l'atur, en primer lloc per ser el
municipi on, de manera més significativa, més baixa l'atur de tota la comarca i
perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès serà el primer de tota Catalunya amb
una aplicació per a telèfons mòbils que ajudarà als ciutadans a trobar feina.
Novament, com sempre ha reiterat l'alcalde Josep Monràs, des del govern de la
ciutat demostrem que la lluita contra l'atur és una de les nostres principals
prioritats.
Aquesta nova aplicació complementarà la gran tasca que fan des de l'equip
d'Empresa Municipal de Formació i Ocupació de Mollet (EMFO), i permetrà entre
d'altres, contactar mitjançant un xat amb el seu personal. La nova aplicació
comptarà amb gran part de les funcionalitats de la web d'EMFO, una web que
també ha estat renovada, potenciant la seva simplicitat i adaptabilitat als
dispositius mòbils. Si ets una empresa que vol publicar una oferta de feina, la
nova web d'EMFO també t'ho posa més fàcil.
El balanç de les dades d'EMFO durant el 2017 és molt positiu i mostra un
augment en les contractacions directes de l'Ajuntament i al nombre d'alumnes
que han participat en formacions ocupacionals en els darrers anys. Quan diem
que l'atur és una de les principals prioritats del govern socialista no ens quedem
tan sols en paraules boniques però buides, les dades ens avalen.
I finalment, si parlem de dades, no podem oblidar que aquests últims mesos
Mollet ha estat la ciutat de la comarca on més ha baixat l'atur. Motiu pel qual ens
sentim satisfets, ja que pensem que des de l'Ajuntament hem aportat tot el
possible perquè així sigui. L'alcalde Josep Monràs i el govern de la ciutat,
mantenim ferm el compromís de la nostra lluita contra l'atur, i seguirem treballant
al màxim perquè tots aquells ciutadans que encara estan a l'atur puguin trobar
una feina.

