Seguim treballant per reduir l’atur
Durant tot el mandat electoral, des del govern socialista de la ciutat hem
demostrat que un dels nostres principals objectius és reduir l'atur, i que els
ciutadans i ciutadanes de Mollet tinguin una feina digna. L’any 2018 comença
amb bones notícies, que demostren que els socialistes de Mollet no ens quedem
tan sols en les bones intencions. Demostrem el nostre compromís amb fets, i no
només amb paraules.
Durant el mes de febrer l'atur s'ha reduït novament a la nostra ciutat, dades
especialment interessants si ens fixem en què respecte el febrer del 2017 s'ha
reduït en 439 persones. Tot i això, encara hi ha 3.456 persones a l'atur a Mollet,
i seguirem treballant de valent perquè trobin feina. Ho farem prioritzant 3 línies
de treball: contractacions directes, formació per a persones aturades, i potenciant
l'emprenedoria juntament amb l’arribada de noves empreses a la ciutat.
En primer lloc, a inicis d'any es presentaven nous plans d'ocupació municipals,
persones que estaven a l'atur i que durant uns mesos podran revertir amb la seva
feina l'aposta municipal. En destaquem els que participaran en el projecte
educatiu de Patis Oberts. Pel que fa a la formació, un any més s'aposta per la
formació per a lluitar contra l'atur i la precarietat, i per això l’edifici d'EMFO a
l'avinguda Calderó continuarà sent un punt clau de la formació per aturats i
treballadors en actiu.
Finalment, pel que fa a l'aposta per l'emprenedoria local i l'arribada de nous
operadors a la ciutat, fa pocs dies es feia pública la notícia que l'empresa
Thyssenkrupp ha obert una nova seu a Mollet, i també es coneixia amb el nou
pressupost municipal aprovat el 2018, que aquest any es posarà en marxa el nou
centre d'emprenedoria i joves a l'antic edifici de la Policia Municipal.
Des del govern socialista seguirem treballant perquè a la ciutat hi hagi cada cop
menys aturats, perquè molletans i molletanes trobin feina estable i ben
remunerada. Aquest any 2018, a Mollet seguim treballant per reduir l'atur.

