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- Nota de premsa -

Mollet, tercer municipi de Catalunya en nombre de
cessions de negocis que finalitzen amb èxit
Des de l’any 2014, el Punt d’Atenció de Reempresa de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès ha atès 37 persones cedents i, en total, s’han cedit amb
èxit 18 negocis, dada que segons el Termòmetre de la Reempresa de la
Diputació de Barcelona, situa Mollet com el tercer municipi de Catalunya
d’un total de 59 que també ofereixen aquest servei.
La dada també posa de manifest que gairebé la meitat de les cessions de
negocis gestionades per l’Ajuntament han acabat amb èxit.
Ja fa un any i mig que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través del Punt
d’Atenció de Reempresa situat a l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) es va incorporar al Centre de Reempresa de
Catalunya per impulsar la transmissió d’empreses, evitar el tancament de
negocis i fomentar l’emprenedoria.
Des d’aleshores, l’Ajuntament ha atès 74 reemprenedors i 37 cedents, i
d’aquestes 37 persones que tenien el projecte de transmetre la propietat i la
gestió de la seva empresa, 18 han acabat amb èxit, el que representa el 49% del
total.
Un cop la sessió del negoci s’ha dut a terme, els reemprenedors segueixen
rebent assessorament, suport en la sol·licitud de subvencions i ajuda en la difusió
de l’empresa a través de l’Ajuntament.
Totes aquelles persones interessades en cedir una empresa i aquelles que volen
adquirir un negoci poden adreçar-se a EMFO, situat al C/Riera, 7, 1a planta, o
bé posar-se en contacte a través del telèfon 93 570 51 60 o per correu electrònic
a l’adreça info@emfo.cat
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