El Consell de Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència internacional
dimecres, 26 de gener de 2022 14:24

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Transparència, informa que en l'actualitat
l'Administració insular compleix amb el noranta per cent dels indicadors de Transparència
Internacional (IT), que és l'únic organisme no governamental a escala universal dedicat a
combatre la corrupció, congregant la societat civil, el sector privat i els governs. Dels vuitanta
indicadors que existeixen a TI, el Consell en té el 90 % complerts.

L'Administració insular disposa d’un portal web de transparència al qual també es pot accedir a
través de la pàgina institucional, www.conselldeformentera.cat . Així, en funció de la tipologia,
els indicadors s'actualitzen de manera setmanal, mensual, trimestral o anual, sempre seguint
els criteris establerts de Transparència Internacional. Es tracta d'informacions relatives a l'acció
de govern, convenis, plens, videoactes, contractacions, dades economicofinanceres, dades
urbanístiques, legislació, informació personal de consellers, etc. Darrerament, s'ha dissenyat un
formulari web a l'Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC) per sol·licitar l'accés a la
informació pública, que es pot fer tant de forma telemàtica com presencial i no cal la
identificació mitjançant certificat digital, tal com estableix la Llei de transparència.

Rectificació

D'altra banda, el Consell ha demanat una rectificació a la web Mapa inforparticipa, que el
passat 16 de gener informava en nota de premsa que qualificava Formentera amb una
puntuació de zero sobre cent en transparència, en un estudi que va fer sobre els ajuntaments
de les Illes. El document no informava sobre la resta de consells.

Des d'aquest portal han contestat al Consell que "la web consta com a no avaluada, i no
puntuació amb zero". Segons han exposat, "el que ha passat amb l'avaluació en aquesta web
és que simplement no es va avaluar aquesta Administració, i per això apareix al Mapa
infoparticipa en gris. I no es va avaluar perquè quan es van fer les avaluacions de les Illes
Balears no ens va quedar suficientment clar si aquesta web ( www.conselldeformentera.cat )
corresponia a l'Ajuntament o al Consell Insular (
sic
)". A més, el portal tampoc "avalua com a primera opció els portals de transparència" de les
administracions.

Aquesta web ha oferit els seus serveis d’assessorament al Consell de Formentera, però

1/2

El Consell de Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència internacional
dimecres, 26 de gener de 2022 14:24

l'Administració insular gestiona la feina de transparència amb recursos propis i no contracta
empreses externes per a tal fi.
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