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L'alcalde, Ignasi Giménez, i la regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez,
van recollir el segell Infoparticipa.

Castellar és un dels 43 municipis catalans que compleix amb el
100% d’indicadors de transparència que proposa la UAB

Dimarts 10 de maig de 2022

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

Castellar del Vallès és un dels 43 municipis catalans que compleix el 100% dels
indicadors establerts en el Segell Infoparticipa, una certificació de la Universitat
Autònoma de Barcelona que assoleix per novena 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 pels
equips d’investigació de diferents universitats amb coordinació des del Grup
d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i
Transparència).

En aquesta onada d’avaluació als 947 ajuntaments de Catalunya, més d’un centenar
de portals municipals han rebut el segell (que es pot obtenir encara que no es
compleixin tots els indicadors, en funció del número d’habitants de cada població).
Val a dir, però, que tan sols un 4,5% dels municipis han obtingut el segell complint
el 100% d’indicadors.

Dins la franja de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, Castellar és un dels 12
municipis catalans que ha assolit el compliment de tots els indicadors. I pel que fa al
Vallès Occidental, Castellar és un dels vuit municipis que n’ha aconseguit el 100%
juntament amb Sabadell, Terrassa, Palau-solità i Plegamans, Rubí, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès i Viladecavalls.

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 es pot
comprovar al Mapa Infoparticipa desenvolupat per LPCCCP:
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/.

L’acte de lliurament de la novena edició del Segell Infoparticipa va tenir lloc ahir
dilluns a l'Auditori de la Universitat Autònoma de Barcelona i va comptar amb
l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i la regidora de Responsabilitat Social,
Carol Gómez. Van presidir-lo el rector de la UAB, Javier Lafuente Sancho, el
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catedràtic i director del grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica
i Transparència) de la UAB, el director general de Dades Obertes, Transparència i
Col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat,
Albert Cañigueral, sota la conducció de la vicedegana del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Núria de José Gomar.

El portal de l'Ajuntament va rebre el 2021 gairebé 434.000 visites, un 7,5% més
respecte l’any anterior. Segons dades facilitades per Google Analytics, la mitjana de
visitants únics absoluts del portal és 18.600 mensuals.
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