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L’Ajuntament de Terrassa avança en transparència
amb el renovat portal de Govern Obert
El portal incorpora nous continguts i una estructura més fàcil

L’Ajuntament de Terrassa ha millorat la informació al públic sobre la gestió municipal
amb la reorganització de diferents portals d’internet i la millora de continguts. Amb
aquesta actualització, els anterior portals Transparència Terrassa, Govern Obert
Terrassa i Open Data Terrassa es centralitzen en el renovat portal de Govern Obert
(governobert.terrassa.cat). Aquest és a partir d’ara el lloc de referència per a accedir
a tota la informació i documentació pública, incorporant nous continguts respecte els
anteriors portals i donant accés de forma fàcil a tota la informació, estructurada en
tres seccions: Transparència, Participació i Open Data.
La secció de Transparència inclou tota la informació i documentació que segons la
legislació vigent han de posar a disposició de la ciutadania totes les administracions,
organitzada en diferents àmbits per a facilitar la recerca: informació econòmica,
institucional, organitzativa, acció de govern, informació jurídica, contractes, convenis
i subvencions, etc.
La segona secció està dedicada a la participació ciutadana. Entre altres continguts,
inclou apartats dedicats als espais estables de participació (consells de districte,
consells sectorials i taules) i sobre les entitats i associacions de la ciutat. Incorpora
també un apartat dedicat als processos de participació ciutadana que estan oberts a
cada moment, i eines de participació com ara enquestes o qüestionaris.
Finalment, la secció Open Data, que ja existia com a portal independent, posa a
disposició de tothom un ampli catàleg de dades públiques sobre temàtiques molt
diverses que fan referència a la vida econòmica, social, esportiva o cultural de la
ciutat. Es tracta de dades d'accés lliure, actualitzades i en formats de fàcil accés que
es poden consultar, reutilitzar i redistribuir lliurement per desenvolupar nous serveis i
eines que generin nous beneficis per a les persones i per a la ciutat.
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Amb el renovat portal Govern Obert, l’Ajuntament de Terrassa fa un pas més en la
línia de potenciar la transparència en la gestió municipal, que compta ja amb un llarg
recorregut al Consistori. El web municipal www.terrassa.cat ha estat, des de la seva
creació el 1996, una via d’accés a informació i documentació municipal que en cada
nova versió s’ha anat enriquint amb nous continguts. El 2003 es va crear el portal
d’Administració Oberta, reconvertit el 2010 en l’actual Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat/), on, a més de poder
fer el 100% dels tràmits municipals online, es pot accedir a nombrosa documentació
municipal.
Més recentment, la transparència ha esdevingut objecte de regulació normativa per
les lleis estatal i catalana de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, lleis que estableixen el marc normatiu bàsic i l'estàndard mínim de
transparència que han de complir totes les administracions públiques i les entitats
vinculades o dependents d'aquestes. Ja durant el passat mandat es van crear els
portals de Transparència, Open Data i Govern Obert, que ara s’han reorganitzat i
ampliat. Un cop complertes les obligacions legals, la voluntat municipal és anar més
enllà de les normatives, i per aquest motiu el portal Govern Obert Terrassa anirà
incorporant d’altres prestacions i eines que facilitin a la ciutadania el coneixement
sobre tot allò que fa l’Ajuntament i sobre com ho fa.
El nou portal és, doncs, una eina que, a més de millorar la transparència municipal,
pretén ser un instrument facilitador de les relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania,
una eina de qualitat democràtica i alhora una nova oportunitat per anar més enllà a
l’hora d’integrar la transparència en la gestió pública.
La Comissió informativa especial en matèria de transparència creada en aquest
mandat servirà de marc regulador per continuar treballant en el compromís de totes
les forces polítiques del Consistori per assegurar l'accés dels ciutadans i ciutadanes
a tota la informació municipal.
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