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L’Ajuntament de Gavà, guardonat amb el segell
Infoparticipa 2016 amb una puntuació del 100%
Gavà és un dels 17 municipis catalans que han rebut la màxima puntuació
per la qualitat i la transparència de la informació publicada a la seva
pàgina web
L'Ajuntament de Gavà ha rebut, per quart any consecutiu, el Segell Infoparticipa a la
qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Creat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, el Segell es
basa en els resultats d'avaluar les pàgines web dels ajuntaments. Enguany el portal
www.gavaciutat.cat ha tornat a obtenir la puntuació màxima del 100%.
A la primera edició (2013), la web de l'Ajuntament va obtenir una puntuació del
90,24%, mentre que a la segona (2014) va pujar-la fins al 95. L’any passat es va assolir
el 100% de la puntuació, el mateix percentatge que en aquesta nova edició, que avalua
els continguts del 2016.
El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, ha indicat que aquest
nou reconeixement “indica que estem treballant bé per mantenir les dades
actualitzades, que siguin accessibles a la ciutadania i que aquesta pugui conèixer
tot allò que fem a l’ajuntament amb facilitat. El fet de complir amb els requisits
per a la consecució del segell, en les últimes dues edicions amb el 100% del
compliment dels indicadors, és una conseqüència d’aquesta feina del dia a dia”.

Jordi Tort ha destacat que el segell Infoparticipa s’afegeix a altres reconeixements que
ha obtingut l’Ajuntament per facilitar l’accés a la informació pública i a les dades
obertes de qualitat, com ara el premi Administració Oberta 2016, que atorga la
Generalitat de Catalunya, o la primera posició del web Gavà Obert en el rànquing de
portals de dades obertes de Catalunya. “Quan parlem de transparència i de
participació ciutadana, l’Ajuntament de Gavà sempre està al capdavant”, ha
afirmat.
Els segells Infoparticipa, lliurats ahir a la Universitat Autònoma de Barcelona, han
reconegut 93 ajuntaments pels seus resultats del 2016, 17 dels quals, entre ells Gavà,
amb el compliment de la totalitat d’indicadors. També s’han distingit cinc consells
comarcals i, per primer cop, tres diputacions.
A l’hora d’avaluar la qualitat i transparència de la informació publicada als webs
municipals es tenen en compte 52 indicadors, que no contemplen totes les exigències
legals sobre Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. No obstant això, en
aquesta edició s’han tingut en compte alguns aspectes qualitatius previstos per la Llei,
especialment a l’article 6: la informació ha de ser “veraç i objectiva, perquè les persones
puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el
control d’aquesta actuació”; s’ha de difondre “de manera constant i s’ha d’actualitzar de
forma permanent, amb la indicació expressa de la data en què s’ha actualitzat per
darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a actualitzar”; s’ha
d’organitzar “de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones
i que en faciliti una consulta àgil i ràpida”.
Per això, només s’han validat els indicadors si la informació està totalment actualitzada,
és vigent i té un fàcil accés, el que vol dir que l’espai on apareix estigui ben nomenat i
redirigit correctament.
Aquests nous requisits han comportat que hagi disminuït el nombre d’ajuntaments que,
com Gavà, han obtingut la puntuació màxima. L’any passat van ser 25 els ajuntaments
que tenien el 100% i enguany han estat 17.

