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Distingeixen l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per la
implantació i l'ús de l'Administració electrònica

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha distingit l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
amb un reconeixement per l'ús i la implantació de l'Administració electrònica. Els Reconeixements
Digitals d'Administració Oberta s’atorguen en base a uns indicadors objectius que recull el Consorci AOC
després d'analitzar les webs dels ens locals i l’ús dels seus serveis. Els resultats de l'avaluació es
publiquen en l'Informe d'e-Administració a Catalunya i l'objectiu d'aquests reconeixements és el de
distingir els casos de bones pràctiques. Els reconeixements digitals s'atorguen a Consells Comarcals i
ajuntaments en diferents categories: de menys de 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants, de 5.001
a 20.000 habitants, de 20.001 a 50.000 habitants i la de més de 50.000 habitants.
El reconeixement es va lliurar ahir a la tarda en el marc de la celebració del Congrés de Govern Digital
Local, que es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i va ser recollit per
l'alcalde, Josep Maria Rufí (segon per l'esquerra, a la imatge). Per Rufí, «aquest guardó és un estímul més
per continuar treballant en la millora d'una eina que ens ajuda a tots a tenir una administració municipal
més àgil, transparent i propera al ciutadà». L'alcalde argumenta que «a banda de millorar els processos
interns i l'eina de gestió, des de l'Ajuntament també es fomentarà l'ús de l'administració elèctrònica
entre la ciutadania, especialment entre les persones que no estan obligades a relacionar-se
telemàticament amb l'administració.»
D'altra banda, el secretari municipal, Pere Serrano, i el tècnic informàtic, Jordi Burgas, participen aquesta
tarda (16.45 h) en el congrés amb una ponència, sota el títol «Implantació d’una eina BPM en el circuit
administratiu: anàlisi, disseny, desenvolupament i millora continua de processos».
Amb aquest guardó, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí veu reconeguda la seva decidida aposta per
l'Administració electrònica, que es troba totalment implantada des del novembre de 2016. De fet, va ser
un dels primers de Catalunya en estar plenament adaptat a la nova llei de tramitació electrònica.
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