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L’alcalde Monràs felicita als Serveis d’Administració
Electrònica després del nou premi que ha rebut
l’Ajuntament
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, s’ha reunit amb l’equip de
Serveis d’Administració Electrònica i Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC) per reconèixer la seva feina i felicitar-los després que
l’Ajuntament hagi obtingut el 2n lloc en el Top 10 d’administració
electrònica. La tasca que s’està fent en aquesta àrea també ha provocat
que el proper mes de febrer l’Ajuntament hagi estat convidat a participar al
Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics.
Per Josep Monràs, “la tasca que feu i que fem des de l’Ajuntament en aquest
apartat exemplifica la nostra clara voluntat de servei, en aquest cas fen us
de les noves tecnologies, per tal de facilitar tota mena de tràmits i de
consultes als nostres ciutadans i ciutadanes”. Monràs ha afegit que “estem
davant d’una feina iniciada fa molt temps i que està recollint els seus fruits,
ja no tant pels premis que puguem rebre, sinó per les facilitats que, a través
de les polítiques de proximitat i transparència, pretenem donar a la nostra
ciutadania”. Per aquest motiu “és just recordar tots aquells que han treballat
en aquesta línia, com és el cas de l’anterior regidor d’Administració
Electrònica Jordi Talarn”.
Mollet ha estat una de les ciutats de més de 50.000 habitants guardonades en el
II Congrés de Govern Digital en el que es reconeix als ajuntaments que
destaquen en la implantació de l’administració digital. En el rànquing fet públic el
passat 26 de gener, el consistori molletà, que era el de menys població de la
categoria, va quedar empatat amb la ciutat de Girona i per davant de ciutats com
Barcelona, Lleida o Tarragona.
VII Congrés CNIS
L’Ajuntament de Mollet ha estat convidat a participar al VII Congrés Nacional
d’Innovació i Serveis Públics per a donar a conèixer la seva experiència. El
Congrés, que es farà a Madrid els propers 22 i 23 de febrer, és un fòrum de debat
sobre com gestionar la transformació digital a les administracions públiques i com
aplicar solucions innovadores analitzant les noves tendències.
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