Darrera actualització: setembre de 2018

ÀMBIT/S

o ECONÒMIC

o SOCIAL

o MEDIAMBIENTAL

 GOVERNANÇA

TITOL
WEB DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)
DESCRIPCIÓ
DATA INICI: amb la legislatura 2011-2015
OBJECTIU: Disposar d’una eina informàtica que permeti fer un seguiment de l’estat de les
actuacions del Pla d’Actuació Municipal des de la perspectiva de la transparència i la rendició
de comptes.
DESCRIPCIÓ: Si bé inicialment l’aplicatiu es va pensar per a la gestió i seguiment de les
actuacions del PAM des d’una perspectiva interna, poc a poc s’ha anat definint com a una eina
de rendició de comptes vers la ciutadania i s’hi ha anat introduint diversos indicadors i dades
amb la voluntat de donar la màxima informació sobre cadascuna de les actuacions
contemplades en el PAM.
L’aplicatiu s’ha anat desenvolupant amb recursos propis a partir del personal del departament
TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i amb el desplegament i els nous
requeriments s’ha anat adaptant a les diferents necessitats plantejades.
A més de contenir les diferents actuacions agrupades per eixos, estratègies i objectius, es
contempla l’opció de recollir propostes ciutadanes. Qualsevol persona pot introduir una
proposta que pot ser valorada per la resta de ciutadania i que es vincula a una acció concreta
o es pot incorporar com una nova acció al PAM.
Cadascuna de les accions conté la descripció de l’acció, la seva vinculació a un objectiu, una
estratègia i un eix, la data de la darrera actualització, el nom del responsable polític i el del
responsable tècnic, anotacions de seguiment i estat d’execució, enllaços vinculats, pressupost,
indicadors i tanmateix ofereix la possibilitat de valorar l’actuació i/o de fer-ne un comentari per
part de qualsevol ciutadà/na.
Anualment es publica un petit resum - infografia amb la situació i l’estat d’execució.
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
El programa de seguiment del PAM està ubicat dins el portal de Govern Obert de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
Actualment recull 200 actuacions agrupades en 62 objectius, 23 estratègies i sota quatre eixos:
-

Igualtat d’oportunitats i Cohesió Social
Ocupació i Promoció Econòmica
Territori i Espai Públic
Transparència i Participació

Pantalla inicial del portal de seguiment del PAM
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Model d’acció amb els diferents apartats
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INDICADORS - RESULTATS
Malgrat l’aplicatiu es va generar en la legislatura 2011-2015, el web com està concebut
actualment (amb tots els seus apartats) s’ha generat durant aquesta legislatura 2015-2019 i
com a tal cal un procés d’adaptació i rodatge per tal de millorar la imatge, alguns aspectes
tecnològics i l’hàbit en el seu manteniment i actualització.
POTENCIALITATS
- La interacció amb la ciutadania que permet fer propostes, valorar i afegir comentaris
públics a totes les actuacions.
- La transversalitat en la gestió del web ja que cada responsable tècnic és l’encarregat
de mantenir actualitzada la informació de l’acció/ns de la que és responsable.
ASPECTES A MILLORAR
- La manca d’hàbit dels diferents responsables de les actuacions a l’hora de mantenir
actualitzades les informacions a publicar i la progressiva incorporació d’indicadors.
- La difusió de l’apartat web per a que realment esdevingui una eina de rendició de
comptes i seguiment del pla de govern municipal.
- Poder establir filtres per visibilitzar els indicadors clau i poder generar un quadre de
comandament del Pla

MÉS INFORMACIÓ
Unitat de Responsabilitat Social Corporativa
Carles Anson i Massich
Tel. 938 140 000 ext. 1066
canson@vilanova.cat

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

