La Diputació de Barcelona deroga la taxa del Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB) que esdevé gratuït per a tots els anunciants, a partir
de l'1 de gener de 2021.
La història del BOPB ha estat una constant d'innovació i de modernització tecnològica
des que l'any 1998 implanta el primer butlletí electrònic provincial d'accés universal
i gratuït. El gener de 2003, la versió electrònica del butlletí va passar a ser l'única
oficial. Això va suposar la desaparició de les despeses d'impressió, enquadernació i
distribució. El juliol del 2010 s'internalitza totalment l'edició del butlletí amb recursos
propis gràcies al canvi de disseny que trenca la idea tradicional de butlletí compaginat
i maquetat a tres columnes. I l'any 2017 es confecciona un nou format de butlletí
que respecta la maquetació original de cada anunciant.
Aquesta contínua transformació ha portat un nivell d'optimització dels processos i
d'eficiència i sostenibilitat en la gestió del BOPB que, junt amb la voluntat de la
Diputació de Barcelona, sempre al servei dels ajuntaments, permeten, ara com ara,
oferir aquest servei amb caràcter gratuït a tots els anunciants.
El pronunciat estalvi que totes aquestes actuacions han acumulat sobre el cost de
producció del servei del BOPB han fet viable el canvi de paradigma que suposa la
gratuïtat total d’un butlletí provincial, convertint-se així en el primer butlletí oficial
gratuït de Catalunya.
Per altra banda, la situació excepcional d'emergència ocasionada per la pandèmia de
la COVID-19 que estem vivint, i la crisi econòmica sense precedents que se n’ha
derivat, fa més prioritari que mai dur a terme una actuació d'aquesta transcendència
en benefici de tots els nostres anunciants per continuar assegurant la garantia de la
transparència i la informació pública.
Per a qualsevol qüestió no dubteu en posar-vos en contacte al correu bop@diba.cat
o al telèfon 934 022 581.

