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100 % TRANSPARÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA 

L’Ajuntament de l’Aldea ha rebut per tercer any consecutiu, amb gran 

satisfacció, el Segell INFOPARTICIPA atorgat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, premi a la transparència informativa. 

És el segon cop en el que la nostra administració municipal assoleix el 100% 

de transparència en la informació que es posa a disposició de la ciutadania, 

l’any passat l’Aldea va ser l’únic municipi de la demarcació de Tarragona i de 

Terres de l’Ebre en assolir aquest nivell, enguany, ens ha acompanyat el 

municipi d’Alcanar. 

Des de l’Equip de Govern, expressem la nostra satisfacció per aquest objectiu 

aconseguit, agraïm l’esforç i la implicació de la Regidoria de Participació 

dirigida per Simon Falcó, així com la tasca de tots els funcionaris que fan 

possible aquest  nivell d’excel·lència. 

Hem apostat sempre per la democràcia participativa i la màxima 

transparència informativa, seguirem fent tot el necessari per continuar 

construint parets de vidre a l’Ajuntament i així donar exemple d’absoluta 

transparència en la gestió municipal. 
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Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1098.pdf 

Imatges 

https://goo.gl/j8Q3m9 

 

Atentament 
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