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- Nota de premsa -

La UAB reconeix l’Ajuntament de Mollet com un dels 20
més transparents de Catalunya
L’Ajuntament de Mollet és un dels 20 municipis més transparents de
Catalunya, ja que compleix el 100% dels 41 indicadors sobre la informació
que publica al seu web. Així ho determina el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Catalunya (UAB).
Recentment, l’Ajuntament de Mollet rebia de mans de mans de la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega, el SegellInfoparticip@, un distintiu
que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la UAB i que reconeix la transparència i la qualitat de la informació
dels municipis.
La vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, va posar de
manifest la gran importància del valor de la transparència en la política local, ja
que “la transparència no és una obligació, ha de ser una actitud, un esforç
que hem de fer per donar accés a la informació als ciutadans”.
Precisament, el passat 18 de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar,
per unanimitat, la Llei de Transparència, una llei que contempla tot un seguit de
requisits, mesures i actuacions que l’Ajuntament de Mollet ja compleix en gran
part a falta només de millorar alguns aspectes de les mesures definides en
aquesta llei recentment aprovada. Tal i com considera el regidor de Novest
Tecnologies, Jordi Talarn, “aquesta situació ve donada per l’esforç que s’ha
fet durant els últims anys i així ho certifica el Segell Infoparticip@”.
Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, “aquest guardó reconeix la feina ben
feta del govern de la ciutat i els molletans i molletanes han de sentir com
a seu aquesta distinció perquè la transparència és l’única via per enfortir
la participació ciutadana i consolidar la relació del Ajuntament amb els
seus ciutadans”.
Aquest és el segon any que l’Ajuntament de Mollet és reconegut amb aquest
segell. Enguany, l’han obtingut 67 municipis, però només 20 compleixen al
100% tots els requisits, com és el cas de Mollet, l’únic consistori de la comarca
del Vallès Oriental.
L’Ajuntament de Mollet ja va aconseguir el Segell Infoparticip@ a la primera
edició celebrada el passat mes de març, amb un 95% de puntuació sobre un
total de 22 indicadors. En aquesta segona edició, s’incrementa el nombre
d’indicadors, fins a 41 i l’Ajuntament ha assolit un 100% de puntuació.

Els indicadors analitzen la informació que el web ofereix sobre els
representants polítics; sobre la gestió dels recursos col·lectius; sobre com
s’informa d’aquest gestió; i sobre les eines que s’ofereixen per a la participació
ciutadana.

Ajuntaments que han assolit el 100% de la puntuació





















Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Les Masies de Voltregà

Podeu consultar el Mapa Infoparticip@ a www.mapainfoparticipa.com
Adjuntem fotografia de l’acte de lliurament.
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