Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

L’Ajuntament de Mollet s’incorpora al Centre de
Reempresa de Catalunya per garantir la continuïtat de
les empreses del seu territori
El proper dimarts, 14 de gener, tindrà lloc la presentació del nou Punt
d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya que l’Ajuntament de
Mollet incorpora per tal d’impulsar la transmissió d’empreses amb
l’objectiu de generar creixement econòmic i evitar el tancament de
negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.
L’acte, que es farà a les instal·lacions de l’Empresa Municipal per la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) de l’Ajuntament de Mollet, comptarà amb la
presència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el vicepresident primer de la
Diputació i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, i el president de la patronal Cecot i del
Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad i el regidor de Formació i
Iniciatives Empresarials de l’Ajuntament de Mollet, Josep Ramon Bertolín.
A partir d’aquest mes de gener, Mollet disposarà d’un Punt d’Atenció del Centre
de Reempresa de Catalunya a les instal·lacions de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO). Aquest punt oferirà
assessorament, tant als empresaris que volen vendre la seva empresa com als
reemprenedors i reemprenedores disposats a donar-los continuïtat. L’objectiu
de la Reempresa és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses per tal de
generar creixement econòmic, evitant així el tancament de negocis
econòmicament viables i la destrucció d’ocupació al municipi.
La Diputació de Barcelona i la patronal Cecot van signar fa més d’un any i mig
un acord de col·laboració per difondre i estendre la Reempresa com a model
d’emprenedoria i de creixement empresarial consolidat i que incideix en la
continuïtat de les empreses. En definitiva, es treballa per aconseguir crear a
Catalunya un mercat únic per a la compra-venda d’empreses.
Presentació del Punt d’Atenció del Centre de Reempresa a Mollet
Dimarts 14 de gener
12.30 hores
EMFO (c. Riera, 7, 1a planta)
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