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CONSTITUCIÓ DEL CONSELL CERTIFICADOR
Bellaterra, 17 de desembre de 2013

Els webs dels ajuntaments de Catalunya rebran el Segell Infoparticip@ a la qualitat i la
transparència de la informació, sempre que assoleixen unes puntuacions mínimes que
s’han definit en 41 indicadors i es poden consultar al Mapa Infoparticip@
(www.mapainfoparticipa.com). Aquests indicadors responen a 41 preguntes bàsiques
que qualsevol persona es pot fer per exercir el seu dret a participar en la vida
democràtica local: qui són els representants polítics, al govern i a la oposició; com
gestionen els recursos col·lectius; quina informació ofereixen sobre la gestió; i quines
eines de participació proporcionen per a la participació ciutadana.
L’avaluació de la informació que ofereixen els webs dels ajuntaments d’acord amb
aquests indicadors la va iniciar l’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB l’any 2012, i els resultats de la 1ª onada es van
publicar al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya
(http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html). Les dades van posar de
manifest que inicialment només un 6% assolien un aprovat, xifra que des de llavors ha
anat augmentant. En 2013 aquest Mapa s’ha transformat en el Mapa Infoparticip@
(www.mapainfoparticipa.com), amb més prestacions i un enfocament més ampli per
incorporar altres comunitats autònomes, gràcies a un ajut del Ministeri d’Economia i
Competitivitat. I des de maig de 2013 es realitza a Catalunya una 2ª onada
d’avaluacions en la qual, a més de l’equip del LPCCP de la UAB que lidera el projecte,
col·laboren investigadores i investigadors de les universitats de Girona, UPC i Vic.
Amb l’objectiu de continuar impulsant la qualitat i la transparència de la informació i
alhora d’impulsar aquesta cultura, s’ha decidit crear el Segell Infoparticip@ com un
reconeixement als webs que assoleixin les puntuacions més elevades, ponderades
d’acord amb el nombre d’habitants del municipi. És vol contribuir, així, a que a les
pròximes eleccions municipals previstes per al mes de maig de 2015, les ciutadanes i
els ciutadans disposin d'informació transparent per avaluar l'actuació dels
representants polítics municipals, i puguin exercir el seu dret de vot amb criteris ben
fonamentats.
La 1ª edició del Segell Infoparticip@ es concedirà el proper 18 de març de 2014 en un
acte que es celebrarà al Palau de Pedralbes de Barcelona presidit per la vicepresidenta
del govern de la Generalitat de Catalunya, senyora Joana Ortega.

Constitució del Consell Certificador del Segell Infoparticip@
Per tal de concedir aquest Segell, amb uns criteris clars i contrastats, s’ha creat un
Consell Certificador que va celebrar ahir dia 16 l’acte de constitució.
El Consell està presidit pel Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals
de la Generalitat de Catalunya, Joan Cañada Campos; i en formen part, Amparo Moreno Sardà,
catedràtica del Departament de Periodisme i directora del LPCCP de la UAB; Ferran Sancho
Pifarré, rector de la UAB; Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic; Miquel Buch
Moya, president de l’ACM; Xavier Amor Martín, president de la FMC; Daniel de Alonso Laso,
director de l’Oficina Antifrau; Josep M. Martí Martí, degà del Col·legi de Periodistes; Anna
Villaverde Valle, presidenta de l’Associació de Comunicació Pública; Jordi Giró Castañé,
president de la CONFAVC; Joan Giraut Cot, president de la Diputació de Girona, i com a
Secretari, Pedro Molina Rodríguez-Navas del LPCCP de la UAB
En aquest acte, es van aprovar els criteris per a l'avaluació dels webs i la concessió del Segell
Infoparticip@ i d’altres reconeixements, que poden consultar-se al web del Mapa
Infoparticip@. També es va aprovar el calendari, del qual s’ha de destacar que el 31 de gener
de 2014 a les 24 hores es tancarà la possibilitat d'incorporar i millores i comunicar-les a l’equip
avaluador a través del contacte del Mapa que, una vegada les hagi contrastat, les incorporarà
si s’escau per tenir-les en compte per l’informe final; i el 18 de març de 2014, data en la qual
s’entregaran els guardons en un acte públic presidit per la Vicepresidenta de la Generalitat,
Joana Ortega.
El Segell no tindrà cap cost pels ajuntaments, que tampoc hauran de presentar cap
candidatura; el que han de fer els responsables de les corporacions locals és millorar la
informació als webs i comunicar les millores utilitzant el contacte que apareix al web del Mapa.
Un cop contrastades les dades, l’equip avaluador modificarà la puntuació al Mapa si s’escau, i
amb les noves dades s’elaborarà l’informe final que s’utilitzarà per definir els guardons.
Qualsevol persona pot utilitzar també el contacte per comunicar a l’equip avaluador les
discrepàncies amb la puntuació que s’ha donat al web del seu ajuntament, amb les dades
corresponents per poder contrastar la seva aportació i, si s’escau, tenir-la en compte.
Les millores que es puguin incorporar posteriorment a aquesta avaluació es tindran en compta
per a la propera edició del Segell prevista pel mes de gener de 2015.

