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Portal de la Transparència d'Openclock

La transparència és una qüestió que va més enllà de la voluntat política de l'administració local donat que dues
lleis, l'estatal i la valenciana, obliguen a fer realitat aquest gran repte que es planteja als gestors públics. Les dites
lleis fixaven terminis per a la seua posada en funcionament que ja han estat superats, la qual cosa obliga a la presa
de decisions àgils però no per això precipitades ni improvisades.
Sota el domini “Municipi Transparent”, des d’OPENCLOCK hem creat una plataforma que presenta clars avantatges
respecte d’altres sistemes, i que està fonamentada en els principis que a hores d’ara la mateixa administració de
l’estat i autonòmica van fixant com estàndards.

Perquè OPENCLOCK és la millor solució?
Està basat en una plataforma de codi obert. No presenta llicències ocultes, ni implica cap dependència tecnològica
amb tercers.
El client és directament el propietari i administrador de la mateixa.
L'actualització de documents i dades relacionades amb la transparència és molt senzilla i intuïtiva, i pot ser
realitzada per personal de l'ajuntament o pel nostre equip. És decisió de l'ajuntament, aplicar lliurement un
procediment o l'altre en funció de les característiques organitzatives de l'ens.

El codi obert en les aplicacions ens permet d'una manera molt competent, interactuar i comunicar-nos amb altres
plataformes de manera que si l'estat i els organismes als quals ja es remet informació de la gestió municipal posen
en marxa les anomenades "dades obertes", no serà necessari per a l'administració local duplicar tasques, sent la
publicació automàtica.
Pel que fa a la funcionalitat del nostre portal, hi ha dues característiques que el fan molt competent: un potent
cercador que facilita la cerca de documents i arxius per paraules, números o lletres presents al repositori del
portal, i una navegació per categories que permet delimitar la cerca de documents amb un filtre de molts nivells.
I una altra característica no menys important és que podem crear un nou portal institucional amb la mateixa eina la
qual cosa simplifica extremadament les tasques de control i administració dels llocs web que l'ajuntament tinga
oberts en Internet.

No dubte en contactar amb nosaltres. L’informarem sense cap compromís.
lalqueria.municipitransparent.net és una mostra de la proposta d'OPENCLOCK.
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