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Mollet és l’Ajuntament del Vallès Oriental més
transparent a la seva pàgina web, segons un estudi de
la UAB
Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que
analitza tots els municipis de Catalunya, el web de l’Ajuntament de Mollet,
www.molletvalles.cat, és el que ofereix una informació més transparent de
tota la comarca. El web molletà obté un 73% d’indicadors positius.
La setmana passada, es va presentar el Mapa de Bones Pràctiques de la
Comunicació Pública Local a Catalunya elaborat pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) que avalua els 947 ajuntaments de Catalunya.
Segons aquest estudi, el web de l’Ajuntament de Mollet, www.molletvalles.cat,
ofereix un excel·lent nivell d’eines de participació per seguir els plans de
mandat, saber qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos
públics i quines eines de participació ciutadana posa l’Ajuntament a l’abast dels
ciutadans.
Segons l’estudi, només 57 dels 947 webs analitzats han assolit més del 50%
d'indicadors positius. El web municipal de Mollet se situa al capdavant dels
municipis de la comarca, amb un 73% d’indicadors positius. A nivell català,
Mollet ocupa el catorzè lloc en la taula de transparència.
El govern municipal de Mollet treballa per ser un govern pròxim, transparent i
participatiu, motiu pel qual ha desenvolupat recentment nous mecanismes de
participació directa, com les audiències obertes amb l’alcalde per explicar els
temes més importants de la ciutat (com pressupostos o Pla de mandat), el
Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació ciutadana, o la posada en
marxa de la Seu electrònica.
Cal tenir en compte que la recollida de dades per elaborar aquest estudi es va
fer abans que l’Ajuntament de Mollet engegués la Seu electrònica, el passat
mes de desembre, on es recull un alt nivell d’informació corporativa, econòmica
i financera, sobre convocatòries públiques, perfil del contractant, etc, a banda
d’ampliar el nombre de tràmits que es poden fer telemàticament.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, s’ha mostrat satisfet pel reconeixement que
la UAB ha atorgat a la feina que l’Ajuntament està desenvolupant en aquest

àmbit. Així mateix, també ha recalcat, que els bons nivells de transparència
assolits ens permeten continuar treballant per millorar-los en el futur pròxim.

El web municipal, segon millor valorat dels municipis entre 50.000 i 100.000
habitants
El mateix organisme de la UAB ja va presentar un informe Bones Pràctiques de
la Comunicació Pública als Municipis de Catalunya, on s’estudiaven municipis
d’entre 50.000 i 100.000 habitants, la majoria situats a l’entorn de Barcelona.
En dades presentades l’estiu passat, aquest estudi situava el web de
l’Ajuntament de Mollet en segon lloc dels més ben valorats, per sobre
d’ajuntaments com Girona, capital de província, o ciutats importants com
Cornellà o Granollers.
En aquest estudi es va tenir en compte indicadors com ara la facilitat per
comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments; la informació
sobre qui són i com treballen els representant polítics; el compliment dels
programes electorals; o eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana,
entre altres.
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