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L'alcalde, Ignasi Giménez, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la
regidora de Dinamització Econòmica, Anna Màrmol.

L’Ajuntament de Castellar rep un reconeixement per ser pioner en
la implantació de la Finestreta Única Empresarial

Dimecres 26 d'abril de 2017

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va lliurar ahir un obsequi de
reconeixement a l’Ajuntament de Castellar per ser un dels 19 consistoris pioners en
la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) abans que la Llei 16/2015,
de Simplificació, establís l’obligació de l’adhesió.

L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, va ser l’encarregat de recollir aquesta
distinció, que es va lliurar en el marc de la cloenda de la jornada tècnica sobre la
FUE celebrada a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) i que també
va comptar amb l’assistència de la regidora de Dinamització Econòmica, Anna
Màrmol.

Durant l’acte es va fer una menció especial als municipis de Castellar i
Castellbisbal, els dos ajuntaments pilot amb els que s’ha testat el funcionament del
model i de totes les novetats i millores que s’hi ha anat incorporant al llarg dels
anys. Des de l’any 2012, l’Ajuntament impulsa a la vila aquest projecte creat l’any
anterior, amb l’objectiu principal de facilitar l’activitat econòmica al municipi a
partir de la simplificació i centralització dels tràmits adreçats a les empreses.

En l’actualitat, la FUE està implantada al 96% dels municipis catalans (905) i,
properament, s’instaurarà a 15 municipis més, de manera que cobrirà el 76% de la
població. El seu desenvolupament es porta a terme a través del Pla per a la
Implantació de la FUE 2015-2017, que té com a prioritats i finalitats
l’aprofundiment en el canvi de model de la relació entre les empreses i
l’Administració, la consolidació i l’increment del catàleg de tràmits i la incorporació
d’ajuts i subvencions, i la implantació de l’eina al 100% del món local i difusió del
nou model de relació entre empreses i administració.

A més del de Castellar, durant l’acte d’ahir van ser reconeguts els Ajuntaments de
Viladecans, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Santa Perpètua de
Mogoda, Castellbisbal, Matadepera, Sant Feliu de Codines, Manlleu, Carme,
Camarasa, Montgai, Vilaller, Preixens, Ivars de Noguera, Alcarràs, Foradada, Sarrià
de Ter i Riudarenes.
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