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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 29 D’ABRIL DEL 2017

municipisenpositiu

Cent entitats reben
el segell de transparència
El segell Infoparticipa és atorgat cada any per la UAB i reconeix
les bones pràctiques sobre la base de la llei de transparència
Un total de 93 ajuntaments catalans, cinc consells comarcals
i, per primer cop, tres diputacions, han rebut un reconeixement a la qualitat i la transparència a través del segell Infoparticipa, un distintiu creat pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
Aquest segell, que arriba enguany a la seva quarta edició,
reconeix les bones pràctiques
que es posen de manifest a les
pàgines web de les administracions públiques i es basa en els
resultats d’avaluar els webs
amb indicadors fixats a partir
de la llei de transparència. El
darrer informe s’ha elaborat
amb dades recollides entre novembre de 2016 i març de 2017.

Reconeixements
i mencions
Enguany la UAB ha reconegut
un total de 93 ajuntaments: ha
atorgat el segell Infoparticipa a
77 ens locals; la menció, a sis, i
el reconeixement, a deu. Entre
els ajuntaments que han rebut
el segell, n’hi ha disset que han
assolit un 100% d’indicadors
positius.
Es tracta dels de Santa Coloma de Gramenet, Manresa,
Castelldefels, Gavà, Vic, Premià
de Mar, Olesa de Montserrat,
Manlleu, Sant Quirze del Vallès,
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la Garriga, Argentona, Premià
de Dalt, Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Climent de Llobregat i Sant Hipòlit de Voltregà. En aquesta llista també hi figura el d’Esplugues de Llobregat, que destaca per ser l’únic

Una ruta de 200
quilòmetres unirà divuit
pobles de la Tordera
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Divuit pobles quedaran units
per una ruta d’uns 200 quilòmetres al voltant del riu Tordera
que podria estar enllestida i
oberta del tot a finals de l’any
2018. Així ho ha avançat el tècnic del Consell Comarcal de la
Selva Marc Corominas, qui
anuncia també que els trams
barcelonins estaran acabats a fi-

nals d’aquest any. Aquest projecte, batejat com a Tourdera,
vol habilitar un itinerari per a
senderistes i ciclistes que ressegueixi el curs fluvial de la Tordera i de la riera d’Arbúcies, passant per municipis repartits entre la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. La idea va sorgir de
l’alcalde d’Hostalric, Josep An-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 29/4/2017. Pàgina 21

Administració
electrònica a
les comarques
del Baix Ebre
————————————————————————————————————————

El Consell Comarcal del Baix Ebre
ha posat en marxa a partir d’aquest
mes la plataforma d’administració
electrònica de l’ens que permetrà al
personal de la institució comarcal
tramitar tots els expedients sense
fer ús de paper i a la ciutadania, tots
els tràmits de manera telemàtica.
La plataforma integra un gestor
d’expedients, un registre de documents i un mòdul de signatura
electrònica.
Aquest nou model significa, segons fonts de l’entitat comarcal, un
canvi molt important en l’organització interna del Consell Comarcal, ja
que aquesta plataforma online permet conservar tots els documents
ordenats, assignats i digitalitzats en
el núvol, la qual cosa facilitarà la
connexió entre les diferents àrees
de l’ens.
A la vegada, aquesta plataforma
d’administració electrònica incorpora l’ús generalitzat de la signatura electrònica, que els ciutadans
podran optar per fer servir des d’un
ordinador o des d’un mòbil.
Tot aquest procés de modernització de l’administració comarcal
es porta a terme en compliment de
la nova legislació en matèria de
procediment administratiu comú,
la Llei 39/2015, segons la qual les
administracions estan obligades a
realitzar els tràmits de manera digital abans del mes d’octubre del
2018.
No obstant, segons han puntualitzat les mateixes fonts, la ciutadania del Baix Ebre podrà encara
adreçar-se al Consell Comarcal, si
així ho vol, de manera física i amb
suport de paper, però no les persones jurídiques, que estaran obligades a realitzar les gestions de manera telemàtica. ■

consistori que ha assolit la màxima puntuació durant les quatre edicions del segell.
Pel que fa als consells comarcals, han obtingut el segell Infoparticipa els de l’Alt Penedès
(92% d’indicadors positius), el

Gironès (90%) i el Vallès Occidental (86%). D’altra banda, I
pel que fa a la primera avaluació
de les diputacions, han assolit
la distinció les de Barcelona
(92%), Tarragona (88%) i Girona (86%). ■

toni Frias (CiU), fa sis anys, i des
de llavors els diferents consistoris implicats en el projecte han
treballat coordinats per definir
els diferents criteris i traçats,
entre altres passos. “Hi ha alguns traçats que s’estan acabant de definir, ja que la idea és
connectar municipi amb municipi. Però, en general, ja està tot
molt avançat”, explica Corominas. De fet, anuncia que la part
barcelonina serà practicable a
finals d’aquest any. Respecte al
territori gironí, Corominas ressalta que encara “s’està acabant
de concretar si el Consell aglutinarà totes les actuacions que es
portaran a terme”. ■
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