MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PER A LA MILLORA DEL WEB, AMB MÉS ACCESSIBILITAT I
TRANSPARÈNCIA

Recentment l’Ajuntament ha publicat la notícia que el web municipal ha estat guardonat amb
el Reconeixement Administració Oberta, que s’atorga a les administracions que han destacat en
la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.
Concretament, el Consorci Administració Oberta de Catalunya té en compte tres variables:
-

Implantació dels serveis digitals que permeten a la ciutadania exercir els seus drets
digitals.
Activitats dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i
interoperabilitat.
Implantació dels principis de govern obert.

Més enllà d’aquests mínims orientats a implementar un model digital de relació amb les
administracions, que eviti desplaçaments i redueixi costos dels processos administratius, el cert
és que el web municipal encara té moltes mancances quant a accessibilitat, transparència.
Una altra manera, més completa, de valorar la transparència i, en definitiva, la qualitat del web
de les administracions públiques, és l’eina del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (LPCCP): http://www.labcompublica.info, un grup de recerca reconegut i
consolidat, amb una llarga trajectòria que en total ha avaluat fins al 2019, en diferents onades,
10.780 webs. Els municipis amb més de 20.000 habitants de tot l’Estat espanyol han estat
avaluats al menys una vegada, i diverses vegades tots els municipis de Catalunya. En aquest
mapa d’Infoparticipa, el municipi de les Franqueses del Vallès, assoleix una puntuació de 29
sobre sobre 52 indicadors, això és un 55,77 %, per tant un aprovat just.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Imaginem Esquerra en Comú - AM proposa
l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès portarà a terme, amb la major brevetat
possible, la reforma de les seves pàgines web per tal de millorar tant el contingut que s'ofereix
com l'accessibilitat, claredat i eficiència (les persones que les visiten han de poder efectuar les
seves cerques fàcilment, ràpidament, de manera intuitiva, amb els mínims errors possibles).
Unes millores que, d'altra banda, ja s’han reclamat en el ple en diverses ocasions.
Concretament, aquells aspectes importants a incorporar al web han de ser:
-

Publicació de l’agenda institucional de l’alcalde
Donar informació sobre les competències i el calendari de treball dels òrgans de govern
Publicar el codi de conducta dels membres de la institució, tant dels representants
electes, com dels càrrecs directius
Publicar totes les resolucions judicials definitives de l’Ajuntament
Publicar la informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs
Publicació de les modificacions pressupostàries realitzades

-

Publicar la informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament
Publicar la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal
laboral i funcionari, segons les categories
Publicar la llista i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o
assessors dels grups polítics, si és el cas, les seves funcions i el seu currículum
Publicació de les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions
Publicació dels convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions
econòmiques que se’n derivin, si és el cas
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als
mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits
Donar informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana i altres
normes al respecte
Oferir al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania
Proporcionar al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o
suggeriments presentades
Facilitar el dret d'accés a la informació pública
Informar periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les
sol·licituds de dret d'accés

SEGON.- Informar d’aquest acord a la ciutadania de les Franqueses del Vallès mitjançant els
espais de comunicació habituals d'aquest Ajuntament: web i butlletí municipal.

Les Franqueses del Vallès, 17 de maig de 2021

Imma Ortega Martí
Regidora del grup municipal
Imagina Esquerra en Comú-acord municipal

