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L’Ajuntament rep nous reconeixements per facilitar
l’accés a la informació pública i a les dades obertes de
qualitat
. La Generalitat reconeix l’Ajuntament amb el premi Administració Oberta
2016
. A l’Open Data Day, el web Gavà Obert va ser nomenat millor portal de
dades obertes de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha distingit l’Ajuntament de Gavà amb el Premi
Administració Oberta 2016. El reconeixement s’ha atorgat en el II Congrés de Govern
Digital, organitzat per la Generalitat, el Consorci AOC i el Consorci Localret amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Els Reconeixements d’Administració Oberta tenen diferents categories, quatre d’elles
per a ajuntaments segons el nombre d’habitants, i una cinquena per a Consells
Comarcals. El de Gavà ha estat distingit dins la d’ajuntaments d’entre 20.001 i 50.000
habitants.
Aquests premis s’atorguen d’acord amb els indicadors objectius que recull el Consorci
AOC, analitzant les pàgines web dels ens locals i l’ús del serveis del Consorci i que es
publiquen en l’Informe d’E-Administració a Catalunya.

Així, es tenen en compte el recull d’indicadors mensual dels serveis del Consorci AOC i
l’anàlisi de l’oferta i ús dels serveis d’Administració electrònica. Es valora que
l’Ajuntament o Consell Comarcal disposi de carpeta ciutadana, tingui seu electrònica,
ofereixi perfil del contractant, permeti tràmits en línia, enviï notificacions electròniques,
sigui cessionari de dades d’altres administracions, sigui entitat si de registres T-CAT o
IdCat; tingui un portal de transparència al seu web o disposi de Finestreta Única
Empresarial Local.

Gavà Obert, primer portal de dades obertes de Catalunya
El web municipal Gavà Obert encapçala el rànquing de portal de dades obertes de
Catalunya elaborat en la jornada celebrada el 4 de març a Barcelona en commemoració
del Dia Internacional de Dades Obertes.
L’Open Data Day, organitzat per BCN Iniciativa Open Data i Ideograma, El va incloure
que diverses activitats i xerrades sobre les dades obertes, entre elles l’elecció dels
millors portals de dades obertes els professionals assistents.
Gavà Obert va ser el portal millor valorat amb una puntuació d’11,7 d’un màxim de 12
punts. La segona i tercera posició van recaure en els portals de l’Ajuntament de
Barcelona i el de la Generalitat, tots dos amb 11 punts. En total es van avaluar una
trentena de portals d’ajuntaments, administracions supramunicipals i altres organismes
públics.
Es va valorar la qualitat dels portals i l’aportació de valor en posar a disposició de la
ciutadania dades en obert. Així, es van tenir en compte aspectes com l’accessibilitat, la
utilitat o el suport que des del portal es proporciona a les persones usuàries.
Concretament, l’anàlisi dels webs es va basar en sis aspectes: el marc legal, els
estàndards tècnics, l’accessibilitat a la informació, els models de dades, la informació
geolocalitzada i la informació en temps real.

Gavà Obert
Gavà Obert es va posar en marxa al juny de 2014 com a resposta a la voluntat política
de l’Ajuntament de fomentar la transparència i el control democràtic de la gestió
municipal.
El web possibilita que la ciutadania pugui tenir accés a la mateixa informació que poden
consultar tots els regidors i regidores del Consistori, des de qualsevol estadística
rellevant fins a la comptabilitat municipal.
El portal Gavà Obert també genera innovació i riquesa, atès que amb l’obertura de les
dades qualsevol persona pot aprofitar-los per generar nous serveis i aplicacions, així
com complementar aquells que presta l’Ajuntament. En última instància, és possible
crear serveis en col·laboració amb l’Ajuntament. Gavà Obert incorpora uns vídeos
tutorials per facilitar l’ús i l’explotació de les dades que s’hi poden consultar.
Gavà Obert va ser el primer portal municipal “5 estrelles” de l’Estat espanyol, segons la
classificació creada per l’inventor d’Internet Tim Berners-Le, en complir tots els
requisits: la transparència, la participació ciutadana i, la possibilitat d’utilització de les
dades per generar valor públic.
A l’abril de 2015, el web municipal va ser distingit com a finalista en el V Congrés
Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat (CNIS), dins de la categoria de Transparència i
Dades Obertes.

