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- Nota de premsa –

L’Ajuntament de Mollet modifica els horaris de l’OAC
Aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Mollet fa un pas més cap a la
racionalització i reforma horària modificant els horaris d’atenció a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana que seran vigents a partir del proper dilluns
10 d’octubre.

A partir del proper dilluns 10 d’octubre l’horari d’atenció al públic de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana serà de dilluns a dijous de 8 a 18h en horari ininterromput i
els divendres de 8 a 15h. Amb aquesta nou horari s’adequa l’obertura del
servei al comportament de la demanda ciutadana i l’exigència de fer un ús cada
vegada més eficient dels recursos; a més, amb aquesta modificació de l’horari
s’incrementaran els recursos d’atenció a la ciutadania en els horaris de màxima
afluència de públic.
A la vegada aquesta modificació horària suposa un primer pas en la
racionalització i reforma horària que s’ha impulsat des de diferents
administracions i que es va concretar al passat ple ordinari del mes de
setembre amb l’aprovació d’una proposta segons la qual el consistori es
compromet a promoure actuacions orientades a la racionalització horària.
El nou horari coincideix també amb la recent adhesió i posada en funcionament
de la Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquesta iniciativa permet actualment
fer de manera electrònica els tràmits necessaris per iniciar una activitat
econòmica a la ciutat, ja sigui des de la seu electrònica o des del Canal
Empresa de la Generalitat de Catalunya.
La Finestreta Única Empresarial és una aposta més de l’Ajuntament de Mollet
per la millora i simplificació de la tramitació i la gestió administrativa orientada
molt especialment a promoure i facilitar l'obertura de nous negocis i el
desenvolupament econòmic de la ciutat.
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