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El regidor de Govern Obert, Dani Pérez, i el 1r tinent d'alcalde, Joan Creus, al centre
de la imatge, en el moment de rebre el Segell Infoparticipa de la UAB.

Castellar és un dels 19 municipis catalans que compleix amb el
100% d’indicadors de transparència que proposa la UAB

Dijous 26 d'abril de 2018

El portal municipal www.castellarvalles.cat revalida per cinquè any consecutiu
el Segell Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona

Castellar del Vallès és un dels 92 municipis catalans que ahir dimecres, 25 d’abril,
va rebre el Segell Infoparticipa, una certificació de la Universitat Autònoma de
Barcelona que assoleix per cinquena vegada consecutiva i que distingeix els
consistoris que destaquen per la qualitat i la transparència de la informació als seus
portals web municipals.

El web de l’Ajuntament compleix els 52 d’indicadors de transparència avaluats pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), partint de la Llei de Transparència. En
l’edició d’enguany, el consistori ha mantingut els 51 indicadors que ja complia l’any
anterior i ha afegit el darrer que li mancava: el desenvolupament d’una carta de
serveis.

En aquesta onada d’avaluació als 947 ajuntaments de Catalunya, 19 portals
municipals compleixen el 100%, incloent el de Castellar. Dins la franja de
municipis de 20.000 a 50.000 habitants, Castellar és un dels 8 municipis que ha
assolit el compliment de tots els indicadors. I pel que fa al Vallès Occidental, en la
mateixa franja d’habitants, Sant Quirze del Vallès i Castellar són els dos únics
municipis que han complert el 100% dels indicadors.

Tots els indicadors del Mapa Infoparticip@ es poden consultar a l’apartat de
Transparència de www.castellarvalles.cat i al portal de transparència
transparencia.castellarvalles.cat, mentre que el percentatge de compliment d’aquests
es pot comprovar al Mapa Infoparticipa desenvolupat per LPCCCP:
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/.

L’acte, que va tenir lloc a l’Auditori del Rectorat de la UAB, va ser presidit per la
rectora de la UAB, Margarita Arboix, i la directora del LPCCP de la UAB, Amparo
Moreno. Per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, va comptar amb
l’assistència del 1r tinent d’alcalde, Joan Creus, i del regidor de Govern Obert, Dani
Pérez.
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file:///
http://www.castellarvalles.cat
http://www.castellarvalles.cat
http://transparencia.castellarvalles.cat
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/


El portal de l'Ajuntament va rebre el 2017 un total de 408.059 visites, la qual cosa
suposa un increment del 4,8% respecte l'any anterior. El web municipal, que està
orientat a facilitar l’accés de la ciutadania als serveis municipals, va registrar una
mitjana de 1.117 visites diàries.

Segons dades facilitades per Google Analytics, el número de visitants únics absoluts
del portal, que l’any passat van arribar a ser un total de 172.565, un número
pràcticament idèntic al del 2016. A més, l’any passat es van visualitzar dins de
www.castellarvalles.cat un total d’1.082.000 pàgines.
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