A Mollet innovem!
Fa unes setmanes l’Ajuntament de Mollet del Vallès rebia una nova distinció, com a
una de les administracions Top 10 en implantació i ús dels serveis d’administració
electrònica, en el marc del III Congrés del Govern Digital. Novament, la nostra ciutat ha
estat distingida per adaptar-se als nous temps, i ser una administració innovadora al
servei dels ciutadans i ciutadanes.
Amb la voluntat de donar un millor servei als ciutadans i les ciutadanes l'equip de
govern prioritza la modernitat i la transparència i aposta per la inversió en
administració electrònica, que vol dir adaptar el nostre Ajuntament al s. XXI; fer servir
totes aquelles eines electròniques que tenim al nostre abast per guanyar en eficiència i
en transparència, i això és una molt bona notícia per a tots els molletans i les
molletanes. Per posar un exemple de benefici directe per tots i totes, amb la Seu
Electrònica, tenim l’Ajuntament obert les 24 hores, perquè es poden fer la majoria de
tràmits que abans s’havien de fer presencialment, amb el corresponent estalvi de
temps. També destaca el Portal de Transparència, el qual posa a l’abast de la
ciutadania la informació sobre on es destinen els diners públics de tots, entre d’altres.
El govern socialista ho tenim clar, els Ajuntaments han de fer la vida dels nostres
conciutadans més fàcil, evitant en la mesura del possible la burocràcia innecessària, i
de l’altra, millorar el funcionament i la transparència de l’Ajuntament. I a Mollet, no
només ho estem portant a terme, sinó que ho fem amb excel·lència en l’àmbit català.
Volem agrair als treballadors i les treballadores municipals que amb el seu esforç diari
ho han fet possible. A Mollet seguim recopilant distincions tot i la urticària que això
provoca en alguns, que tant a escala local com a escala nacional aposten pel “com
pitjor, millor”. En canvi, nosaltres seguim treballant perquè Mollet sigui cada dia una
ciutat millor, i estem convençuts que anem pel bon camí, tal com ens van
reconeixement, dia a dia, moltes institucions.

