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1. Metodologia per a l’avaluació de la informació publicada als webs 

dels Ajuntaments, els Consells Comarcals i les Diputacions de 

Catalunya que opten als Guardons Infoparticipa a la qualitat i la 

transparència de la comunicació pública local, 5a edició 2017 

 

1.1. Una certificació de la UAB a la transparència i la qualitat de 

la comunicació pública local 

 

El Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local 
és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona per fer un 
reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les 
administracions públiques locals de Catalunya, Ajuntaments, Consells Comarcals i 
Diputacions, i alhora promoure que siguin assumides per la resta de responsables 
polítics i tècnics. 
 

Aquestes bones pràctiques s’han definit actualment al Mapa Infoparticipa 
(mapainfoparticipa.com) en 52 indicadors que s’utilitzen per avaluar la informació 
publicada als webs dels Ajuntaments, els quals s’han adaptat a la Llei de Transparència. 
Aquesta és la tercera edició pels webs dels Consells Comarcals amb 49 indicadors 
adaptats a les seves competències. I la segona edició pels webs de les Diputacions amb 
47 indicadors, ja que en aquesta ocasió s’han eliminat dos referits al consells sectorials 
per no ser una informació pertinent. 
  
Enguany també hem incorporat en les avaluacions aspectes qualitatius com que les 
informacions estiguin actualitzades, siguin comprensibles i es trobin amb facilitat, i ho 
hem requerit en especial pel que fa referència a les informacions dels regidors/es, 
diputats/es i/o consellers/es. Aquests aspectes estan  previstos per la Llei en l’article 6: 
la informació ha de ser “veraç i objectiva...”. “s’ha de difondre de manera constant i 
s’ha d’actualitzar de forma permanent...”  
 
Els indicadors, elaborats en forma de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: 
  

- qui són els representants polítics  
- com gestionen els recursos col·lectius  
- com gestionen els recursos econòmics 
- quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos 

col·lectius  
- i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.  

 
Els resultats de l’anàlisi s’introdueixen a la plataforma mitjançant un gestor de 
continguts que publica automàticament els resultats georeferenciats en un 
GoogleMap, amb el percentatge que ha assolit cada web i la seva traducció en una 
tonalitat d’acord amb “l’infòmetre”: de color blanc si no s’ha arribat al 25%, de color 
groc si està per damunt però no s’arriba al 50%, de color verd clar si se supera el 50% 
però no s’arriba al 75%, i de color verd fosc si la puntuació és superior al 75%.  

http://www.mapainfoparticipa.com/


6 
 

 
Al web també es publiquen els criteris que s’apliquen per fer les avaluacions, que s’han 
sistematitzat en la Guia, actualitzada el 2017. 
 
Així mateix, al web es poden consultar els criteris per poder optar als diferents 
guardons del Segell Infoparticipa corresponents als municipis, segons les diferents 
franges de població, als Consells Comarcals i a les Diputacions. 
 

1.2. Antecedents 
 
L’origen del Segell Infoparticipa se situa en l’anàlisi dels webs dels 947 ajuntaments de 
Catalunya que va realitzar l’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP de la UAB) l’any 2012 i va publicar en el Mapa de 
Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local, la primera versió de l’actual Mapa 
Infoparticipa. 
 
El nombre d’aprovats, inicialment mig centenar, va ascendir a 64 (6'8%) a mesura que 
es van publicar resultats en els mitjans de comunicació que van incitar a alguns 
responsables a millorar. El 2013 es va desenvolupar una nova plataforma, la versió 
actual del Mapa Infoparticipa, amb el mateix propòsit però amb més prestacions i 
amb la possibilitat de fer un enfocament més ampli per incorporar informació sobre 
ajuntaments d’altres comunitats autònomes. Es van introduir les dades de la 2a onada 
de les avaluacions dels 947 ajuntaments de Catalunya, i els de la 1ª onada de les 
avaluacions d’ajuntaments de les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Canàries, 
Galícia i Madrid, i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. També es van introduir 
avaluacions de la resta de Comunitats Autònomes al llarg de 2015 i s’ha continuat amb 
les avaluacions els anys 2016 i 2017. 
 
Aquest informe s’ha elaborat amb dades de les avaluacions realitzades des de 
novembre de 2017 fins març de 2018. Les dades corresponen a la 6a onada realitzada 
dels 947 ajuntaments de Catalunya. A més, s’ha fet una 3a onada d’avaluacions als 41 
Consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran. I per segona vegada s’han avaluat 
també els webs de les 4 Diputacions catalanes. Les comunicacions i comprovacions de 
les pròpies institucions junt amb els assessoraments s’han fet arribar a l’equip del 
LPCCP abans del 22 de març de 2018. Un cop contrastades totes, s’han incorporat al 
Mapa i s’han baixat les dades amb les quals s’ha elaborat aquest informe. 
 

1.3. El Consell Certificador del Segell Infoparticipa 
 

L’any 2013, quan encara no s’havia aprovat la Llei de Transparència, l’equip del LPCCP, 
per donar un major impuls a la millora de la informació publicada als webs dels 
ajuntaments, es va plantejar atorgar el Segell Infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local. Amb aquest objectiu, va veure la 
necessitat de crear un Consell Certificador, encarregat de contrastar els resultats de 
les avaluacions del equip. El Consell es va constituir per primera vegada el 16 de 
desembre de 2013, presidit pel llavors Secretari de Cooperació i Coordinació de les 
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Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Canyada i, 
posteriorment, pel senyor Marc Prat. 
 
Per l’edició del Segell Infoparticipa 2015, tenint en compte el nou context derivat de la 
entrada en vigor de la Llei de Transparència, es va decidir renovar el Consell 
Certificador donant-li un caire menys institucional i més civil, presidit per la doctora 
Victòria Camps, catedràtica de la UAB. 
 
En aquesta ocasió per a les avaluacions 2017 la reunió es va celebrar el 18 d’abril de 
2018 per debatre i aprovar, si s’escau, aquest informe presentat pel LPCCP. 
 
Integren el Consell Certificador en aquesta edició 2017: la rectora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix Arzo; el rector de la universitat de Girona, 
Joaquim Salvi Mas; els presidents de l’Associació Catalana de Municipis, David Saldoni 
de Tena, i de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor Martin; el director 
de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno Jubero; la degana del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet Bagant; el president de la Associació 
de Comunicació Pública, Santiago Torres Sierra; el president de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró Castañé; la degana de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, María José Recoder Sellarés; i la 
directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
UAB, Amparo Moreno Sardà; i actua com a secretaria per part de LPCCP de la UAB, 
Núria Simelio Solà. 
 
 
Enguany, donat el temps que fa que han entrat en vigor les lleis sobre transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, d’àmbit estatal i català, considerem que ja 
no és necessari atorgar un Reconeixement als webs que hagin passat d’un suspens a 
un aprovat superior al 60% d’indicadors positius, com hem fet en edicions anteriors. 
Entenem que tots els webs haurien d’aprovar, com a mínim, tot i que la realitat està 
molt lluny encara. Per tant, hem eliminat dels guardons el Reconeixement i es manté 
el Segell i la Menció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

1.4. Criteris per a la concessió dels guardons 
 
Els criteris per a la concessió de les dues categories de guardons (Segell i/o Menció), 
segons el nombre d’habitants, apareixen a la Taula 1. 
 
Taula núm. 1. Percentatge d’indicadors positius que han d’assolir els webs dels ajuntaments 
segons nombre habitants i categoria del guardó. 
 

Guardons Municipis segons nº habitants % indicadors positius 
Segell Infoparticipa Municipis de més de 50.000 habitants (23) Més del 95% 

 

Municipis de 10.001 a 50.000 habitants (98) Més del 90% 
 

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants (89) Més del 85% 
 

Municipis de 1.001 a 5.000 habitants (256) Més del 80% 
 

Municipis de menys de 1.000 habitants (481) Més del 75% 
 

Menció al Segell 
Infoparticipa 

Municipis de més de 50.000 habitants (23) De 90% al 95% 
 

Municipis de 10.001 a 50.000 habitants (98) de 85% al 90% 
 

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants (89) De 80% al 85% 
 

Municipis de 1.001 a 5.000 habitants (256) De 75% a 80% 
 

Municipis de 501 a 1.000 habitants (151) De 70% a 75% 
 

Municipis de menys de 500 habitants (330) De 60% a 70% 
 

 
 
Els criteris per a les diferents categories de guardons pels Consells Comarcals i les 
Diputacions apareixen a la Taula 2: 
 
Taula núm. 2. Percentatge d’indicadors positius que han d’assolir els webs dels Consells 
Comarcals i les Diputacions, segons el guardó. 
 

Guardons % indicadors positius 
Segell Infoparticipa mínim 85% d’indicadors positius 

Menció al Segell Infoparticipa mínim 75% d’indicadors positius 
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2. 5a edició Segell Infoparticipa 2017 Ajuntaments 
 

2.1. Resultats 5a edició Segell Infoparticipa 2017 
 

A la 5a edició, 92 ajuntaments han assolit les puntuacions necessàries per rebre el 
Segell Infoparticipa. La relació es pot veure a la Taula 3: 
 

Taula núm. 3. Els  92 ajuntaments que mereixen un Segell Infoparticipa 2017, 

ordenats per població, de menor a major. 
 

Webs dels consistoris catalans que mereixen el Segell InfoParticipa 
a 4 d’abril de 2018 

Municipi Habitants Puntuació Alcalde/ssa Partit polític 

1. Vilanova de Sau 313 98% Alcalde Independents Vilanova de 
Sau-CP 
 

2. Tavèrnoles 317 98% Alcalde PDeCat 
 

3. Collsuspina 338 98% Alcalde Ara Collsuspina AC-AM 
 

4. Riudaura 475 90% Alcalde Fem Riudaura AEIFM 
 

5. Canet d’Adri 703 94% Alcalde Agrupació Veïnal Ind. Canet 
d'Adri AVICA 
 

6. Palau-saverdera 1456 98% Alcaldessa Gent de Palau GdP-AM 
 

7. Castellví de 
Rosanes 
 

1826 94% Alcalde PDeCat 
 

8. Riudellots de la 
Selva 

 

2029 90% Alcaldessa PDeCat 
 

9. Ullastrell 2054 82% Alcalde ERC-AM 
 

10. Bell-lloc d’Urgell 2321 86% Alcalde Bell-lloc es Mou BM-AM 
 

11. Calldetenes 2446 80% Alcalde PDeCat 
 

12. Vallromanes 2514 80% Alcalde Més per Vallromanes MxV-
ERC-AM 
 

13. Prats de Lluçanès 2533 86% Alcalde ERC-AM 

14. Gurb 2616 86% Alcalde PDeCat 
 

15. Sant Julià de 
Vilatorta 
 

3101 94% Alcalde Acord per Vilatorta i 
Vilalleons AVV-AM 
 

16. Les Masies de 
Voltregà 

3140 96% Alcalde PSC-CP 

17. Camarles 3270 82% Alcaldessa PDeCat 
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18. Sant Hipòlit de 
Voltregà 

 

3453 100% Alcalde Som Voltregà SV-AM 
 

19. Sant Gregori 
 

3636 98% Alcalde PDeCat 
 

20. Sant Climent de 
Llobregat 

 

4038 96% Alcalde PDeCat 
 

21. L'Aldea 
 

4211 
 

100% Alcalde ERC-AM 

22. Martorelles 
 

4742 
 

86% Alcalde ERC-AM 

23. Gironella 
 

4808 
 

88% Alcalde PDeCat 
 

24. Bescanó 
 

4929 
 

82% Alcalde PDeCat 
 

25. Celrà 5376 
 

86% Alcalde CUP-PA 

26. Anglès 
 

5479 
 

88% Alcaldessa PDeCat 
 

27. Les Borges 
Blanques 

 

6005 
 

86% Alcalde PDeCat 
 

28. Taradell 6344 92% Alcalde PDeCat 
 

29. Begues 6830 94% Alcaldessa PDeCat 
 

30. Viladecavalls 7392 94% Alcaldessa PDeCat 
 

31. Centelles 7417 98% Alcalde PSC-CP 
 

32. Santa Margarida i 
els Monjos 

7480 98% Alcaldessa PSC-CP 

33. Tona 8114 98% Alcalde PDeCat 
 

34. Llagostera 8229 100% Alcalde PDeCat 
 

35. Puigcerdà 8839 86% Alcalde PDeCat 
 

36. Vilassar de Dalt 8961 92% Alcalde Ara Vilassar AV-AM 
 

37. Solsona 8974 86% Alcalde ERC-AM 
 

38. Alcanar 9393 96% Alcalde ERC-AM 
 

39. Alella 9625 98% Alcalde ERC+SxA-AM 
 

40. Llinars del Vallès 9749 90% Alcalde ERC-AM 
 

41. Cassà de la Selva 10231 100% Alcalde ERC-AM 
 

42. Premià de Dalt 10345 100% Alcalde PDeCat 
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43. Argentona 12133 98% Alcalde CUPPA-APA 
 

44. Castellbisbal 12297 92% Alcalde Alternativa per Castellbisbal 
ALTpCB-E 
 

45. La Llagosta 13343 90% Alcalde PSC-CP 
 

46. Mollerussa 14574 92% Alcalde PDeCat 
 

47. Palau-solità i 
Plegamans 

14626 96% Alcaldessa PSC-CP 

48. Vallirana 14784 98% Alcaldessa PSC-CP 
 

49. Arenys de Mar 15368 92% Alcaldessa ERC-MES-AM 
 

50. La Garriga 15984 100% Alcaldessa PDeCat 
 

51. Berga 16115 90% Alcaldessa CUP-PA 
 

52. Cardedeu 18210 92% Alcalde ERC-AM 
 

53. Malgrat de Mar 18345 94% Alcaldessa Junts per Malgrat JxM 
 

54. Calella 18481 96% Alcaldessa PDeCat 
 

55. Roses 19216 92% Alcaldessa PDeCat 
 

56. Sant Quirze del 
Vallès 

19864 100% Alcaldessa Junts-ERC-AM 
 

57. Manlleu 20007 100% Alcalde ERC-JFM-AM 
 

58. Amposta 20572 94% Alcalde EA-AM 
 

59. Vilassar de Mar 20636 98% Alcalde ERC-VdmdS-AM 
 

60. El Masnou 23288 96% Alcalde ERC-AM-MES-AM 
 

61. Olesa de 
Montserrat 

23552 100% Alcaldessa Bloc Olesà BO-E 
 

62. Castellar del 
Vallès 

23776 100% Alcalde PSC-CP 
 

63. Calafell 24898 94% Alcalde PSC-CP 
 

64. Molins de Rei 25492 94% Alcalde PDeCat 
 

65. Martorell 27681 100% Alcalde PDeCat 
 

66. Sant Vicenç dels 
Horts 

27982 94% Alcaldessa JUNTSxSVH-ERC-AM 
 

67. Premià de Mar 28049 100% Alcalde PDeCat 
 

68. Cambrils 32855 90% Alcaldessa ERC-AVANCEM-AM 
 

69. Tortosa 33445 96% Alcaldessa PDeCat 
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70. Sant Joan Despí 33873 98% Alcalde PSC-CP 
 

71. El Vendrell 36568 96% Alcalde PdV-PSC-CP 
 

72. Vic 43964 100% Alcaldessa PDeCat 
 

73. Sant Feliu de 
Llobregat 

44198 98% Alcalde ICVEUiA-E 
 

74. Esplugues de 
Llobregat 

45890 100% Alcaldessa PSC-CP 

75. Gavà 46538 100% Alcaldessa PSC-CP 
 

76. Mollet del Vallès 51128 98% Alcalde PSC-CP 
 

77. Castelldefels 65954 100% Alcaldessa PSC-CP 
 

78. Viladecans 65993 98% Alcalde PSC-CP 
 

79. Manresa 75152 100% Alcalde PDeCat 
 

80. Rubí 75568 98% Alcaldessa PSC-CP 
 

81. Sant Boi de 
Llobregat 

82142 96% Alcaldessa PSC-CP 

82. Cornellà de 
Llobregat 

86610 100% Alcalde PSC-CP 

83. Sant Cugat del 
Vallès 

89516 98% Alcaldessa PDeCat 

84. Girona 99013 98% Alcaldessa PDeCat 
 

85. Reus 103123 98% Alcalde PDeCat 
 

86. Santa Coloma de 
Gramenet 

117597 100% Alcaldessa PSC-CP 

87. Mataró 126127 98% Alcalde PSC-CP 
 

88. Lleida 137327 98% Alcalde PSC-CP 
 

89. Sabadell 209931 98% Alcalde Crida per Sabadell CpSBD-PA 
 

90. Terrassa 216428 98% Alcalde PSC-CP 
 

91. L’Hospitalet de 
Llobregat 

257349 98% Alcaldessa PSC-CP 

92. Barcelona 1620809 98% Alcaldessa Barcelona en Comú-E 
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2.2. Menció al Segell Infoparticipa 2017 
 
Pel que fa a les Mencions, que es diferencien del Segell perquè s’atorguen amb 5 punts 
per sota dels establerts per al Segell, en aquesta 5a edició l’assoleixen 3 ajuntaments, 
com es pot veure a la Taula 4: 

 

Taula núm. 4. Els 3 ajuntaments que mereixen una Menció al Segell Infoparticipa 2017, 

ordenats per població de  menor a major. 
 

Webs dels consistoris catalans que mereixen Menció InfoParticipa 
a 4 d’abril de 2018 

Municipi Habitants Puntuació Alcalde/ssa Partit polític 

1. L’Escala 10407 88% Alcalde PSC-CP 
 

2. Caldes de 
Montbui 

17187 86% Alcalde ERC-AM 
 

3. Lloret de Mar 36878 86% Alcalde PDeCat 
 

 
El resultat final per a la 5a edició del Segell Infoparticipa 2017 dels diferents guardons 
per als Ajuntaments és pot veure a la taula 5: 
 
Taula núm. 5. Resultats guardons Infoparticipa 2017, pels ajuntaments de Catalunya 
 

Guardons Nombre de municipis 
Segell Infoparticipa 92 

Menció 3 

TOTAL 95 
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2.3. Ajuntaments amb 100% 
 
En aquesta 5a edició. 19 ajuntaments han assolit el 100% d’indicadors. Només un 
ajuntament es manté en el 100% des de l’inici: Esplugues de Llobregat. 
 
Taula núm. 6. Resultats guardons Infoparticipa 2017, ajuntaments de Catalunya amb el 100% 

 
Ajuntaments que han assolit el 100%.  

5à edició 2017 
1. Sant Hipòlit de Voltregà 

2. L’Aldea 

3. Llagostera 

4. Cassà de la Selva 

5. Premià de Dalt 

6. La Garriga 

7. Sant Quirze del Vallès 
8. Manlleu 

9. Olesa de Montserrat 

10. Castellar del Vallès 

11. Martorell 

12. Premià de Mar 

13. Vic 

14. Esplugues de Llobregat 

15. Gavà 

16. Castelldefels 

17. Manresa 

18. Cornellà de Llobregat 

19. Santa Coloma de Gramenet 

 
Com es pot veure a la Taula 7, el nombre d’ajuntaments que han assolit el 100 s’ha 
incrementat molt lleugerament respecte l’any anterior, tot i que no supera la de la 
tercera edició. 
 
Taula núm.  7. Ajuntaments que han assolit el 100% en les diferents edicions del Segell Infoparticipa 

 

Ajuntaments que han assolit el 100% Nombre de municipis 
1a edició 2013 3 

2a edició 2014 20 

3a edició 2015 25 

4a edició 2016 17 

5a edició 2017 19 
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2.4. Alcaldes i alcaldesses amb Segell i/o Menció Infoparticipa 
2017 

 
Actualment a Catalunya, el percentatge d’alcaldesses és del 19,70%.  
 
Ara bé, segons les dades del Mapa Infoparticipa, els ajuntaments governats per una 
alcaldessa que obtenen Segell representen el 33%, per tant proporcionalment les 
alcaldesses obtenen uns índexs més alts de transparència que els alcaldes. 
 
 

2.5. Evolució dels guardons del Segell Infoparticipa a les diferents 
edicions: 

 
Per valorar el paper del Segell Infoparticipa en la millora de la informació publicada als 
webs dels ajuntaments, oferim, a la següent taula, les dades dels diferents guardons a 
cada una de les edicions. Com es pot veure, superem molt lleugerament el 10% dels 
947 ajuntaments de Catalunya, una xifra que considerem molt limitada si tenim en 
compte la vigència de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern. 

 
Taula núm.  8. Evolució dels guardons del Segell Infoparticipa a les diferents edicions 

 
Any Segell Menció Reconeixement Total 

2013 36 3 9 48 

2014 67 1 9 77 

2015 61 4 2 67 

2016 77 6 10 93 

2017 92 3 eliminat 95 

 
Les dades posen de manifest que, tenint en compte que en la edició actual s’ha 
eliminat el Reconeixement, el nombre total de guardons entre Segell i Menció en 
aquesta 5a edició és de 95, 12 més que en la edició anterior. 
 
En quant a la evolució del percentatge d’ajuntaments que han obtingut Segell i Menció 
en aquests 5 anys, s’ha produït una constant evolució positiva, tot i que molt lenta, del 
4% en la 1a edició, al 7% en les 2a i 3a edicions, el 9% a la 4a edició, i el 10% en 
aquesta 5a edició. 
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3a edició Segell Infoparticipa 2017 Consells Comarcals 
 

En aquesta edició 2017 hem fet la 3a avaluació dels webs dels Consells Comarcals. El 
resultats poden consultar-se al web del Mapa Infoparticipa. D’acord amb aquestes 
dades, 4 mereixen un Segell Infoparticipa i apareixen a la Taula 9 : 

 
Taula núm. 9. Els 4 Consells Comarcals que mereixen Segell Infoparticipa 2017 
 

Consell Comarcal Puntuació 
Alt Penedès 94% 

Gironès 92% 

Vallès Occidental 92% 

Osona 86% 

 
Mereixen una Menció en la 3a edició 2017 els següents Consells, 
 

Taula núm. 10. Els Consells Comarcals que mereix Menció al Segell Infoparticipa 
2017 
 

Consell Comarcal Puntuació 
Baix Llobregat 75% 
Vallès Oriental 77% 

 
Evolució en les tres edicions dels guardons als Consells Comarcals:  
 
Taula núm. 11. Evolució guardons Consells Comarcals en les tres edicions 
 

Any Segell Menció Reconeixement Total 
2015 2 1  3 

2016 3 1 1 5 

2017 4 2 eliminat 6 

 
Les dades posen de manifest que, tenint en compte que en la edició actual s’ha 
eliminat el Reconeixement, el nombre total de guardons entre Segell i Menció és de 6, 
2 més que en la edició anterior. 
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3. 2a edició Segell Infoparticipa 2017 Diputacions 
 

En aquesta edició avaluem per segona vegada els webs de les 4 Diputacions de 
Catalunya.  Els resultats es poden consultar al web del Mapa Infoparticipa. D’acord 
amb aquestes dades, mereixen Segell Infoparticipa les següents: 
 

Taula núm. 12. Les Diputacions que mereixen un Segell Infoparticipa 2017 
 

Diputacions Puntuació 
Girona 87% 

Tarragona 91% 

Barcelona 96% 

 

 
 
 

Cerdanyola del Vallès, 12 d’abril de 2018 
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ANNEX: Indicadors Infoparticipa 2017 per als Ajuntaments 
 
1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ 
 
1.1 QUI SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS? 
 
1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?  
 
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?  
 
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i 
cognoms, foto i partit polític? 
 
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o 
currículum?  
 
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i 
cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia 
i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas 
que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)  

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?  
 
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?  
 
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o 
Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de 
l’àrea o de la regidoria).  
 
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o 
Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què 
no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal).  

 
1.2 COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS? 
Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es 
presten? 
 
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o 
comissions informatives?  
 
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de 
govern?  
 
14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i 
les seves funcions?  
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15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens 
municipals?  
 
16. Es publiquen les Actes del ple municipal?  
 
17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta 
de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 
5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern)  
 
18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla 
estratègic?  
 
19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general 
d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions 
puntuals?  
 
20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de 
rellevància jurídica?  
 
1.3 COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, 
CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ? 
 
21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens 
dependents, en el cas d’existir?  
 
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?  
 
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin 
s’explicitarà amb claredat) 
 
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?  
 
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?  
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de 
l’ajuntament, segons les categories?  
 
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves 
funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)  
 
28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i 
els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)  
 
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?  
 
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?  
 
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?  
 
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació? 
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33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les 
licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?  
 
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia 
econòmica?  
 
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?   
 
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els 
casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)  
 
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions 
econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat 
s’explicitarà amb claredat)  
 
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als 
mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)  

 
2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 
 
2.1 QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI I LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS COL·LECTIUS? 
 
39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del 
govern relacionades amb la gestió del govern?  
 
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de 
l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es 
comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels 
diferents grups polítics, el debat i els acords?  
 
42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?  
 
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població 
empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i 
d’oci...?  
 
44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?  
 
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació 
de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).  

 
2.2 QUINES EINES S’OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA? 
 
46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al 
respecte? 

 
47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents 
com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?  
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48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació 
esmentats en l’indicador 47?  
 
49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups 
d’interès, si és el cas?  
 
50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals 
d’interès local?  
 
51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos 
davant la ciutadania?  
 
52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o 
suggeriments sobre el seu funcionament?  

 
 

ANNEX: Indicadors Infoparticipa 2017 per als Consells Comarcals  
 
1. TRANSPARÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ 
 
1.1 QUI SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS? 
 
1. Es dóna informació bàsica sobre el president/a: nom i cognoms, foto i partit polític?  
 
2. Es dóna informació bàsica sobre el president/a: biografia i/o currículum?  
 
3. Es dóna informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: 
nom i cognoms, foto i partit polític? 
 
4. Es dóna informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: 
biografia i/o currículum?  
 
5. Es dóna informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: 
nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi 
oposició)  
 
6. Es dóna informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: 
biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
7. Es publica el règim econòmic dels representants polítics de la institució: dedicacions, 
assistències a òrgans col·legiats, etc? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà 
amb claredat)  

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels representants polítics de la institució?  
 
9. Es publica l’agenda institucional del president/a?  
 
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern comarcal (correu 
electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el 
contacte de l’àrea).  
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11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o 
Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què 
no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup).  

 
1.2 COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS? 
Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es 
presten? 
 
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, 
comissions de serveis, comissions informatives, Junta de Portaveus i/o àrees de treball?  
 
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de 
govern?  
 
14. Es dóna informació sobre les competències i la composició del consell d’alcaldes i 
alcaldesses? 
 
15. Es publica l’organigrama complet (cartipàs) amb els noms i cognoms de les persones 
responsables i les seves funcions?  
 
16. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens?  
 
17. Es publiquen les Actes del ple?  
 
18. Es publiquen els acords de la Junta de Govern?  
 
19. Es dóna informació del Pla d’Actuació Comarcal, Pacte de legislatura i/o programes 
d’actuació?  
 
20. Es publiquen els Reglaments Comarcals i/o altres disposicions de rellevància jurídica? 

 
1.3 COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, 
CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ? 
 
21. Es publica el pressupost de la institució de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens 
dependents, en el cas d’existir?  
 
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?  
 
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin 
s’explicitarà amb claredat) 
 
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?  
 
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?  

 
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de 
la institució, segons les categories?  
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27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves 
funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)  
 
28. Es publica l’oferta de treball de la institució, el desenvolupament dels concursos públics i 
els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)  
 
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de la institució?  
 
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?  
 
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?  
 
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació? 
 
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les 
licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?  
 
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica?  
 
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?   
 
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els 
casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)  
 
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions 
econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat 
s’explicitarà amb claredat)  
 
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als 
mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)  

 
2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 
 
2.1 QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE LA COMARCA I LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS COL·LECTIUS? 
 
39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del 
govern comarcal relacionades amb la gestió del govern?  
 
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de 
l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es 
comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels 
diferents grups polítics, el debat i els acords?  
 
42. Es dóna informació sobre la comarca: els municipis, guies, mapes, història, principals 
activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme...? 
 
43. S’ofereix al web l’agenda d’activitats comarcals i/o municipals?  
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44. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació 
de la institució, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).  

 
2.2 QUINES EINES S’OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA? 
 
45. Es dóna informació al web sobre mecanismes o ens de participació que estiguin vigents 
com consells sectorials (dones, joventut, gent gran...), etc.? (en cas que no n’hi hagin 
s’explicitarà amb claredat) 
 
46. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació 
esmentats en l’indicador 45? (en cas que no n’hi hagin  s’explicitarà amb claredat) 
 
47. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals 
d’interès comarcal?  
 
48. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos 
davant els Ajuntaments i la ciutadania?  
 
49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes, 
suggeriments o reclamacions sobre el seu funcionament?  

 

ANNEX: Indicadors Infoparticipa 2017 per a les Diputacions 
 
1. TRANSPARÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ 
 
1.1 QUI SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS? 
 
1. Es dóna informació bàsica sobre el president/a: nom i cognoms, foto i partit polític?  
 
2. Es dóna informació bàsica sobre el president/a: biografia i/o currículum?  
 
3. Es dóna informació bàsica sobre els diputats/es que formen part del govern provincial: nom 
i cognoms, foto i partit polític? 
 
4. Es dóna informació bàsica sobre els diputats/es que formen part del govern provincial: 
biografia i/o currículum?  
 
5. Es dóna informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: 
nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi 
oposició)  
 
6. Es dóna informació bàsica sobre els diputats/es que no formen part del govern provincial: 
biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
7. Es publica el règim econòmic dels representants polítics de la institució: dedicacions, 
assistències a òrgans col·legiats, etc? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà 
amb claredat)  

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels representants polítics de la institució?  
 
9. Es publica l’agenda institucional del president/a?  
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10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern provincial (correu 
electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el 
contacte de l’àrea).  
 
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o 
Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què 
no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup).  

 
1.2 COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS? 
Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es 
presten? 
 
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, 
comissions de serveis, comissions informatives, Junta de Portaveus i/o àrees de treball?  
 
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de 
govern?  
 
14. ¿Es dóna informació sobre les àrees competencials i els diputats/es que d’elles en 
depenen? 
 
15. Es publica l’organigrama complet (cartipàs) amb els noms i cognoms de les persones 
responsables i les seves funcions?  
 
16. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens?  
 
17. Es publiquen les Actes del ple?  
 
18. Es publiquen els acords de la Junta de Govern?  
 
19. Es dóna informació del Pla d’Actuació corresponent al mandat actual?  
 
20. Es publiquen les normes de funcionament, reglaments, ordenances i altres disposicions de 
rellevància jurídica? 

 
1.3 COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, 
CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ? 
 
21. Es publica el pressupost de la institució de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens 
dependents, en el cas d’existir?  
 
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?  
 
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin 
s’explicitarà amb claredat) 
 
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?  
 
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?  
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26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de 
la institució, segons les categories?  

 
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves 
funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)  
 
28. Es publica l’oferta de treball de la institució, el desenvolupament dels concursos públics i 
els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)  
 
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de la institució?  
 
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?  
 
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?  
 
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació? 
 
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les 
licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?  
 
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica?  
 
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?   
 
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els 
casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)  
 
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions 
econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat 
s’explicitarà amb claredat)  
 
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als 
mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)  

 
2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 
 
2.1 QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE LA Província I LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS COL·LECTIUS? 
 
39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del 
govern provincial relacionades amb la gestió del govern?  
 
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de 
l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es 
comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  
 
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels 
diferents grups polítics, el debat i els acords?  
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42. Es dóna informació sobre la província: els municipis, guies, mapes, història, principals 
activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme...? 
 
43. S’ofereix al web l’agenda d’activitats provincials i/o municipals?  

 
44. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació 
de la institució, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).  

 
2.2 QUINES EINES S’OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA? 
 
45. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals 
d’interès en el territori?  
 
46. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos 
davant els Ajuntaments i la ciutadania?  
 
47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes, 
suggeriments o reclamacions sobre el seu funcionament?  

 
 
 


