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El regidor de Govern Obert, Dani Pérez; l'alcalde, Ignasi Giménez; i la regidora
d'Organització i Recursos Humans, Anna Màrmol, a l'acte de lliurament des
reconeixements.

Castellar del Vallès, en el Top 10 dels Reconeixements
d’Administració Oberta

Dijous 22 de març de 2018

L’Ajuntament de la vila va rebre ahir dimecres el guardó en el marc del 
Congrés del Govern Digital Local

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va ser reconegut ahir dimecres com un dels
consistoris catalans destacats en la implantació i l’ús de l’administració digital.
L’alcalde, Ignasi Giménez, va recollir el guardó acreditatiu dels Reconeixements
d’Administració Electrònica, de mans del director del Consorci AOC, Manel
Sanromà, en un acte que va tenir lloc en el marc de la primera jornada del Congrés
de Govern Digital Local al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El consistori castellarenc figura al Top 10 en la categoria de municipis d’entre
20.001 i 50.000 habitants, i torna així a situar-se entre els deu primers municipis
d’aquesta categoria, com ja va fer l’any passat i també el 2015, el primer any en què
es van concedir els reconeixements.

Els reconeixements, que premien ajuntaments i consells comarcals, s’atorguen en
base als indicadors objectius que proposa el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) a partir de l’anàlisi dels webs dels ens locals i l’ús dels serveis del
mateix consorci.

Amb les dades recollides es crea el “Mapa d’administració electrònica”, una
iniciativa singular, tant a nivell estatal com europeu, que permet avaluar amb rigor
el grau d’implantació i ús dels serveis públics digitals als ajuntaments catalans.

Els Reconeixements d’Administració Electrònica s’organitzen en set categories
d’acord amb el nombre d’habitants de cada ens: d’1 a 500 habitants, de 501 a 1.000
habitants, de 1.001 a 5.000 habitants, de 5.001 a 20.000 habitants, de 20.001 a
50.000 habitants, més de 50.000 habitants i consells comarcals.
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