
A s o c i e d a d e 
galega vai 
contar cun 
novo e im-
p o r t a n t e 
instrumento 
democrático 

pola vía tecnolóxica. Estamos a 
falar do Portal de Transparencia 
dos concellos, un recurso desti-
nado a mellorar a fiabilidade da 
información local, a participa-
ción cidadá e, en última instan-
cia, as boas prácticas en materia 
de xestión pública municipal. O 
Portal de Transparencia, froito 
dunha colaboración e un com-
promiso común da Universidade 
de Vigo, a Xunta e a Federación 
Galega de Municipios e Provin-
cias (FEGAMP), estará dispoñíbel 
en datas vindeiras, contando coa 
presenza activa dunha trintena 
de concellos. 

Por certo que os días pasa-
dos, o desenvolvemento da fe-
rramenta veu acompañado de 
importantes novidades. Entre 
estas novidades inclúese a súa 
selección como finalista para 
os Premios CNIS (Congreso Na-
cional de Innovación e Servizos 
Públicos) 2018, na categoría Co-
laboración Universidade e Admi-
nistración Pública. 

O proxecto ten a súa orixe en 
2016, coa sinatura do convenio 
entre as tres ditas partes (UVigo, 

Vicepresidencia da Xunta e FEGAMP), que tiñan o obxectivo común 
de de acadar a máxima fiabilidade posíbel na información xerada 
polos concellos, achegando recursos dixitais para garantir a corres-
pondencia entre o que fan as administracións locais e o que informan.   
A plataforma, como dixemos, activarase en breve contando coa 
presenza activa dunha trintena de concellos. O prognóstico é que 
de maneira progresiva poidan embarcarse no proxecto máis admi-
nistracións locais. 

Nun plano máis concreto, o portal diríxese a fornecer á cidadanía 
de información pormenorizada sobre o funcionamento das admi-
nistracións locais da nosa terra, “desde as declaracións de bens dos 
alcaldes e concelleiros, até información sobre as subvencións, se-
guimento das tramitacións en liña, etc”. 

Detrás do seu desenvolve-
mento, por parte da Universi-
dade de Vigo, atópase a Rede 
Localis, unha equipa de traballo 
formada por docentes e investi-
gadores universitarios e profe-
sionais que traballan no ámbito 
local e que está xestionada polo 
grupo de investigación Gen da 
dita institución académica gale-
ga.

Amais da dita selección para 
os Premios CNIS, o portal e o 
proxecto que lle serve de alicer-
ce (o proxecto  Transparencia da 
Administración Local de Galicia) 
foi debullado nos seus detalles 
pola directora xeral de Avalia-
ción e Reforma Administrativa, 
Natalia Prieto Viso, quen salien-
tou a potencialidade da inicia-
tiva para a mellora da calidade 
democrática a nivel local. Prieto 
Viso realizou estas declaracións 
nunha resposta parlamentaria 
na que destacou a natureza co-
laborativa do proxecto. Amais, 
lembrou que o traballo permi-
tiu a elaboración do primeiro 
diagnóstico sobre a situación en 
canto a transparencia de tódolos 
concellos de Galicia, o deseño 
e posta en marcha do Portal de 
Transparencia Local de Galicia, a 
elaboración da Guía práctica de 
transparencia local e a confec-
ción de modelos ou formularios 
tipo e outras ferramentas de 
apoio.

Igualmente, debullou os 
obxectivos do Portal de Trans-
parencia dos concellos, proxecto 
iniciado para “ofrecer ás entida-
des locais ferramentas de sopor-
te” e “unha plataforma de balde 
á que as administracións poden 
adherirse e dispor así dun me-
canismo doado, áxil e adaptado 
ás novidades normativas e tec-
nolóxicas que teñen que ver coa 
transparencia e o cumprimento 
dos deberes legais”.

Prieto Viso explicou que “no 
portal atópase toda a informa-
ción que os concellos deben 
publicar conforme ao ordena-
mento xurídico e facilítase a súa 
consulta dunha forma clara, es-
truturada, entendíbel e de fácil 
acceso”. 

O Portal de Transparencia dos concellos quere 
mellorar a nosa calidade democrática

Boas prácticas si ou si
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