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- Nota de premsa -

Entra en funcionament la Plataforma electrònica de
serveis a empresaris i emprenedors del Baix Vallès
Aquest matí, s’ha presentat a l’Ajuntament de Mollet la Plataforma
electrònica de serveis a empresaris i emprenedors del Baix Vallès,
cofinançada pel fons europeu FEDER, la Diputació de Barcelona i vuit
municipis del Baix Vallès.
El projecte va néixer l’any 2010 impulsat per l’Ajuntament de Mollet, que va
sol·licitar una subvenció al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER). A partir d’aquí, s’hi van involucrar la Diputació de Barcelona i els
municipis de Santa Perpètua, Parets, Montornès, La Llagosta, Montmeló, Sant
Fost i Martorelles, així com diverses empreses i entitats empresarials del
territori.
La Plataforma Baix Valles (www.baix-valles.cat) és un portal on les empreses i
emprenedors del territori poden fer telemàticament a través de la xarxa
diferents tràmits amb l’administració pública. S’han desenvolupat fins a un total
de 23 tràmits com, per exemple, la comunicació prèvia d’activitat, l’ajornament
d’un deute tributari, l’ocupació de la via pública, etc.
El funcionament de la Plataforma Baix Vallès està basat en un portal d’entrada
amb continguts comuns a tots els municipis, com l’oferta formativa, l’agenda
d’activitats, serveis de negoci en línia o tràmits amb altres administracions
públiques, i continguts propis de cada ajuntament, com són els tràmits
electrònics, el tauler d’anuncis i la carpeta de l’empresa.
Tal com ha explicat l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, la posada en marxa
d’aquesta Plataforma “pretén fer més competitiu el nostre territori, tot oferint
eines que ajudin a consolidar el teixit empresarial ja existent i, al mateix temps,
atreure nous negocis, en tots dos casos amb l’objectiu de crear més ocupació
per als nostres ciutadans”.
En aquest sentit, el diputat delegat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de
la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha destacat que es tracta d’un
projecte innovador on el principal valor és “la capacitat dels diferents
ajuntaments de cooperar per competir”. Castells també ha dit que explicarà
aquest projecte com a exemple arreu del territori.
Pel que fa als empresaris, el president de l’Agrupació d’Industrials del Baix
Vallès, Joan Moretó, ha explicat que “el principal repte que té ara la Plataforma

és canviar els hàbits dels empresaris i captar usuaris”. Segons ha dit Moretó,
l’eina té un gran potencial ja que, per a l’empresari o l’emprenedor, com més
s’alleugerin i escurcin els tràmits amb les administracions, millor, ja que no
representen beneficis per al negoci.
La presentació de la Plataforma s’ha fet a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Mollet i ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs;
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote; l’alcalde de Montornès, José A. Montero,
l’alcalde de La Llagosta, Alberto López; l’alcaldessa de Sant Fost, Montserrat
Sanmartí; l’alcalde de Martorelles, Romuald Velasco i el regidor de Noves
Tecnologies de Montmeló, Jonatan Martínez. També hi ha assistit el diputat
delegat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells.
També han estat presents representants de les empreses i entitats que ha fet
possible la Plataforma (Agrupació Industrial Baix Vallès, Cambra de Comerç de
Barcelona, Cambra de Comerç de Sabadell, Camerdata, Camerfirma, Cecot,
Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), Firma Profesional, Micro, Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i Unió Empresarial Intersectorial –
Cercle d’Empresaris (UEI Cerclem).
Adjuntem document de presentació de la Plataforma i fotografia de grup.
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