Apostem per l’ocupació
Per al PSC de Mollet del Vallès, la lluita contra l’atur i el foment de l’ocupació de
qualitat és la nostra màxima prioritat. Creiem que amb el creixement d’EMFO
dels últims anys és un bon moment per apostar per un nou model de futur. Per
això des de l’equip de govern s’han fet dos passos més per adaptar els serveis
locals d’ocupació a les necessitats actuals i consolidar un nou model més proper,
àgil i menys dispers.
Aquesta aposta política del govern implicarà un creixement dels espais destinats
a formació i orientació, passant d’un a tres, sempre amb el mateix objectiu: reduir
el nombre d’aturats a través de la contractació, la formació i l’emprenedoria.
El primer pas és l’aposta per consolidar els serveis de formació d’EMFO a l’antiga
escola Nicolás Longarón. Un espai que durant el 2017 es rehabilitarà per donar
un servei més eficient i proper a la ciutadania sota el nom de Mollet forma.
Comptarà amb 7 aules homologades, que permetran oferir encara més formació
a tota la ciutadania que vulgui avançar laboralment o reciclar-se. El nou edifici,
pel qual passaran més de 1.000 ciutadans anualment, serà també un nou motor
pel barri de l’Estació de França.
El segon pas i la gran novetat serà el trasllat en un futur proper dels serveis
adreçats a joves, emprenedoria i el programa d’inserció social (PIVEM) a les
actuals dependències de la policia municipal. El nou espai s’anomenarà Mollet
emprèn, i la voluntat és que sigui una incubadora de noves idees de negoci, que
creïn riquesa i llocs de treball a la ciutat. Serà el punt de trobada per a les
persones emprenedores, on trobaran assessorament, suport, i un lloc on
col·laborar i crear sinergies.
Aquests dos nous espais, sumats a l’actual edifici d’EMFO situat al carrer Riera,
on seguiran els serveis d’orientació laboral, demostren la voluntat d’aquest
govern de continuar invertint tots els esforços necessaris per assolir el nostre
objectiu, perquè l’ocupació a Mollet és el que realment importa.

