Nota de premsa
Terrassa, 23 de gener de 2015

L’Ajuntament obté el 1r Premi Administració Oberta
atorgat als municipis de més de 50.000 habitants
El guardó reconeix l’ús de l’administració oberta entre ciutadania i empreses

El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, va rebre ahir de mans
del secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Lluís
Bertran, el 1r Premi Administració Oberta atorgat a l’Ajuntament de Terrassa en la
categoria de municipis de més de 50.000 habitants. La Seu Electrònica,
administració oberta de la nostra ciutat, va assolir, durant l’any 2014, un total de
43.698 tràmits en línia, 3.672 notificacions electròniques i 1.626 edictes que es
poden consultar al tauler electrònic.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha valorat molt positivament aquest
reconeixement afirmant que: “és un orgull per a l’Ajuntament haver rebut un
premi que ens motiva encara més a continuar treballant amb transparència,
eficiència i innovació”. L’alcalde ha destacat que: “el nostre objectiu és comptar
amb una administració transparent i oberta, que acompanyi les iniciatives
empresarials i ciutadanes i posi a l’abast i al servei de la ciutadania tota la
informació disponible per generar valor afegit i riquesa social. El govern obert
és el govern de tots i es basa en la col·laboració de tothom”.
Els Premis Administració Oberta de Catalunya, en la seva primera edició, han
concedit guardons als municipis que destaquen en administració oberta en base a
l’avaluació realitzada en el 14è Informe sobre administració electrònica elaborat pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquest informe analitza 21
paràmetres i recull, entre d’altres, aspectes com ara si el web municipal ofereix
tramitació electrònica i tauler electrònic d’edictes; si els proveïdors hi poden lliurar
factures electròniques o rebre notificacions electròniques; o bé si l’ajuntament
intercanvia dades telemàticament amb altres administracions.
Els guardons s’han concedit en cinc categories: municipis de menys de 1.000
habitants, d'entre 1.000 i 5.000, de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 50.000 i de més de
50.000 habitants. En la categoria de municipis amb més de 50.000 habitants, en la
que Terrassa ha obtingut el primer premi, també s’han vist reconegudes, ordenades
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de major a menor puntuació, les administracions locals de Viladecans, El Prat de
Llobregat, Mollet del Vallès, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Mataró,
Manresa i Reus.
L’acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc en el marc del primer Congrés de
Govern Digital celebrat al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona els dies 21 i
22 de gener. Aquest Congrés l’ha organitzat la Generalitat de Catalunya i el Consorci
AOC amb la col·laboració d’altres administracions públiques catalanes i el patrocini
de diverses empreses. L’objectiu ha estat el d’establir un espai de trobada i
d’intercavi de coneixement, amb experiències i debats sobre les infraestructures que
han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, estructurant una
administració oberta i innovadora que ofereixi respostes reals a les demandes i
expectatives de la societat.
Així, el Congrés de Govern Digital 2015, s’ha configurat com un espai de trobada
dels màxims responsables de les administracions públiques de Catalunya, les
principals empreses del sector i diversos experts relacionats amb la matèria. També
s’ha convertit en un fòrum d’intercanvi d’experiències i solucions per aconseguir una
nova administració més propera al ciutadà, més àgil, eficient i innovadora que doni
resposta als nous reptes.
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