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L’Ajuntament de Lleida ha obtingut la màxima puntuació en 80 indicadors dividits en sis àrees de transparència. © H. S.

La Paeria, líder estatal en transparència
•Per la informació municipal que ofereix als ciutadans
L’Ajuntament de Lleida encapçala, juntament amb
18 ajuntaments d’arreu de
l’Estat, el rànquing ITA (Índex
de Transparència dels Ajuntaments), que elabora l’ONG
Transparency International
Espanya, amb referència a
la informació que ofereix als
ciutadans i les ciutadanes.
La Paeria assoleix un 100%
de transparència en totes
les àrees que avalua aquest
índex de referència internacional: informació municipal,
relacions amb els ciutadans
i la societat, transparència
economicofinancera, transparència en les contractacions i costos dels serveis,
transparència en matèries
d’urbanisme, obres públiques i medi ambient i altres indicadors de la llei de
transparència, com ara la
informació que ofereix sobre
contractes, convenis i subvencions, sobre els seus alts

L’Ajuntament
assoleix el 100%
de transparència
en totes les àrees
que avalua el
rànquing ITA
càrrecs i les entitats en què
participa, entre d’altres.
En aquesta edició de
l’enquesta s’han avaluat 110
ajuntaments de tot Espanya
per mitjà de 80 indicadors
dividits en sis àrees de transparència. La ciutat de Lleida
se situa dalt de tot en aquest
índex, juntament amb 17
municipis més.

cia global dels municipis
analitzats és de 85,2 punts.
En la darrera edició d’aquesta
enquesta, que va tenir lloc
el 2012, la Paeria va ocupar
el lloc número 34, amb una
puntuació del 88,8%.

L’Ajuntament de Lleida
obté la puntuació màxima de
100 de transparència, mentre
que la mitjana de transparèn-

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va destacar que aquesta avaluació externa “posa
de manifest l’efectivitat de

El web de la Paeria, un dels principals punts d’informació. © Paeria

la Paeria a implementar els
mecanismes de transparència que atansen la informació i la gestió municipals als
lleidatans i les lleidatanes”.
Els resultats de l’enquesta
refermen que s’ha fet realitat
aquesta voluntat de posar a
l’abast de la ciutadania, de
manera senzilla i accessible,
el conjunt de l’activitat municipal en tots els àmbits. •••
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