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La Seu electrònica de l’Ajuntament compleix els
primers 6 mesos de vida amb 10.000 usuaris i més de
15.000 visites
La Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet es va posar en funcionament
el passat mes de desembre. En aquest primer mig any, el balanç d’ús ha
estat molt positiu amb una mitjana de 100 visiten diàries i un total de
10.000 usuaris.
La Seu electrònica és el portal web de relació telemàtica amb la ciutadania en
el qual s’hi publica, amb les degudes garanties, tota la informació relacionada
amb el Consistori, així com s’hi poden iniciar diferents tràmits electrònics i
consultar el seu estat, entre altres.
La Seu electrònica es va posar en marxa el passat 21 de desembre de 2012.
En els seus sis primers mesos de vida ha tingut més de 10.000 visitants únics
que han realitzat un total de més de 15.000 visites d’un temps mitjà
d’aproximadament 3 minuts. Per tant, es produeixen unes 2.700 visites
mensuals.
Pel que fa als continguts de la Seu electrònica, els més utilitzats han estat, pel
següent ordre, l’apartat de Tràmits (34%), el d’Informació Corporativa (12%), el
de Convocatòries públiques d’ocupació i d’ajuts, beques i subvencions (8%) i el
Tauler d’anuncis (4%).
De les més de 15.000 visites a la Seu electrònica, cal destacar que el 50%
provenen de la ciutat de Barcelona, el 23 % de Mollet i el 27% restant es
distribueix entre el territori espanyol, on destaquen, per aquest ordre, les ciutats
de Madrid, Mataró, Terrassa, Granollers, Sabadell, Girona i l’Hospitalet de
Llobregat.
Una altra dada a destacar és que un 7% de registres s’ha realitzat des
dispositius mòbils fet que demostra el pes cada cop més important que la
mobilitat suposa en l’atenció ciutadana.

Campanya de comunicació i difusió
Per millorar i augmentar encara més el grau d’ús de la Seu electrònica,
l’Ajuntament ha previst un conjunt d’actes de presentació a la ciutadania en els
quals s’explicaran els continguts i usos i es resoldrà qualsevol inquietud dels
assistents.

El primer acte, adreçat a les entitats del municipi, tindrà lloc el proper 11 de
juliol al Centre cívic de Can Borrell, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre.
De cara a la tardor, s’han programat diferents presentacions obertes a tota la
ciutadania.
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