Mollet per la reactivació econòmica

La crisi sanitària en la qual ens trobem immersos ha portat associada, per molt diversos motius,
unes crisis socials i econòmiques al nostre país, unes crisis que afortunadament han estat
esmorteïdes per les polítiques progressistes del Govern d'Espanya, amb la voluntat clara i ferma
d'enfortir l'escut social. En aquests moments ens trobem en un moment clau, i és que amb la
reobertura dels diversos sectors comencem a veure indicis de reactivació econòmica, una
reactivació que des del PSC de Mollet tenim ben clar que ha de ser equitativa i potent a la nostra
ciutat, i que sobretot no deixi a ningú enrere.

Des de l'equip de Govern de l'Ajuntament es treballa en l'eix econòmic com a prioritari, i estem
satisfets que aquest últim mes la nostra ciutat sigui on més s'ha reduït l'atur en tota la comarca.
És evident que hi ha multitud de motius darrere d'aquesta baixada, principalment motius
macroeconòmics, però sens dubte l'actuació municipal des del servei local d'ocupació (EMFO)
també col·labora en aquesta reactivació econòmica que no deixa a ningú enrere. Per exemple,
aquest any s'han reforçat els plans d'ocupació municipals finançats amb recursos propis, s'ha
seguit oferint formació ocupacional de qualitat de manera virtual, i s'ha fet una important tasca
d'acompanyament i reforç a empreses, emprenedors i comerços des del Mollet Hub. En aquest
sentit, destaquem també l'acord de col·laboració signat fa uns dies amb PIMEC, que reforçarà
els serveis oferts des del Hub de la mà de la patronal de referència per a la petita i mitjana
empresa.

En definitiva, des del PSC no esmerçarem cap esforç en la sortida de la crisi. Ja durant la
pandèmia es va apostar fortament per l'àmbit econòmic amb el "Pla de protecció social,
reactivació econòmica i impuls de l'ocupació" destinant més d'1,5 milions d'euros a revertir la
crisi, i assolint tots els objectius marcats. Avui, però, ens trobem en un altre escenari amb la
progressiva reobertura, i des de Mollet estem fent els deures perquè la reactivació econòmica i
social sigui una realitat.

