PROPOSTES PER AMPLIAR EL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GOVERNANÇA
MUNICIPAL.
En setembre de l'any 2009 l'alcaldia va encarregar l'elaboració d'una proposta
d'accions per aprofundir en la millora de les relacions entre la ciutadania i l'ajuntament,
i crear nous continguts encaminats fonamentalment a fer més transparent i clarificador
la gestió municipal.
Aquesta proposta representa determinar nous mecanismes de seguiment i control dels
assumptes i decisions públiques que afecten a la governança municipal.
La transparència és, avui dia, un component essencial d'un sistema democràtic i
contribueix a una millor rendició de comptes per part dels governants als ciutadans. En
la mesura que els actes i decisions dels responsables públics, polítics i tècnics són
públics i verificables, disminueixen les oportunitats de comportaments discriminatoris
i/o il.legals
Els municipis compleixen un rol fonamental en l'accés dels ciutadans a les garanties i
beneficis proveïts per l'aparell públic i en la solució de problemes que afecten la seva
vida quotidiana.
Cada vegada és més evident que s'està estenent una opinió bastant generalitzada
d'un cert distanciament entre la ciutadania i les institucions públiques, producte de
molts factors, fet que pot produir a mitjà termini efectes negatius per a la democràcia i
sobretot pot generar iniciatives contraries als valors d'aquesta.
Es evident que aquesta negativa percepció està relacionada amb fets concrets
relacionats amb la corrupció. Però també aquesta percepció pot estar relacionada amb
el desconeixement o falta d'accés a la informació sobre la gestió de cada municipi.
D'aquesta manera, es considera que el municipi ha de posar a disposició de la
ciutadania tota aquella informació de caràcter rellevant, i no esperar que aquest l'hagi
de demanar a través de procediments formals i molestos.
La transparència en les institucions polítiques, des del punt de vista de l'accés a la
informació pública, requereix d'una actitud activa.
D'aquesta manera, en el nivell dels governs locals hi ha una sèrie de documents i
informació de la gestió municipal que legalment són públics. No obstant això, els
principis conceptuals que guien la transparència exigeixen més que només definir com
públics alguns documents. La necessitat de publicitat d'informació està acompanyada
de dos aspectes d'igual o major importància, accessibilitat a aquesta i amb format i
llenguatge comprensible pels ciutadans.
Per tant cal incorporar:
Informació Fonamental respecte de l'organització.
Informació completa sobre la normativa que regeix a l'organització.
Informació sobre la gestió i les orientacions assumides per l'organització.
Informació referent al origen i destí dels recursos econòmics de caràcter públic.

Informació d'utilitat per al ciutadà dels procediments de tràmits, els documents a ells
associats, les tarifes, les bases i el terminis dels programes i / o beneficis prestats per
l'entitat.
Informació sobre la gestió municipal.

Per aquest motiu considerem rellevant iniciar un nou camí d'orientació de la
governança municipal, adoptant les següents mesures, les quals obligaran a realitzar
de forma gradual una adaptació de la organització i fixar un pla d'etapes per l'execució
d'aquestes. Com a primera mesura es constituirà una comissió de seguiment que
estarà formada per representants municipals i entitats ciutadanes del municipi.
Estem convençuts que l'existència de les noves tecnologies, i en concret l'espai
d'Internet ens permet concretar l'aplicació de la majoria d'aquestes iniciatives en
aquesta plataforma, així com algunes es podran compartir també amb el suport de la
revista municipal.

Propostes de millores de la governança municipal:
Informació del Planejament, i de tots els seus instruments de
planificació derivats d'aquest.
Informació sobre tota la obra pública. Projectes a l'espai públic i
projectes de nova construcció o restauració
d'edificis públics.
Comunicació a la ciutadania dels inicis, seguiment i finalització de
totes les obres de promoció pública.

Informació de tots els processos de contractació pública.
Unificació dels criteris relacionats amb el sistema de contractació
pública: Ajuntament, Empreses municipals i Fundacions creades pel
l'Ajuntament.
Incorporar els nous projectes al Perfil del Contractant.
Creació d'un espai per consultar els informes tècnics referents a les
adjudicacions, així com les actes de la mesa de contractació.
Informació sobre la gestió municipal dels pressupostos, ajuntament,
empreses municipals i fundacions creades pel l'ajuntament, així com
segregació de cada servei per àrea amb la incorporació dels
ingressos i costos d'aquest.
Millorar la funció de la carpeta ciutadana a la web municipal.
Crear un portal web dels Grups Polítics Municipals.

Incorporar a la Web municipal les actes del ple, junta de govern,
altres òrgans municipals així com de les empreses municipals i
fundacions creades pel l'ajuntament.
Rendiment de comptes del compromís signat a l'Acord social.
Síndic de Greuges. Com a forma de millorar la governança donat
que és una figura autònoma, si s'escau interpe.la a l’ administració, i
aporta millores a la gestió municipal.
Publicació de la GUIA DE RECURSOS MUNICIPALS.
Creació d'un Consell de la Ciutat, format pels representants
municipals, entitats ciutadanes i ciutadans.
En el cas, que no s'aprovi l'actual reforma de la llei de bases de
règim local, incorporar a la web municipal el patrimoni dels càrrecs
públics municipals.
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