
Pla de Transparència, Informació i Participació.
 

Introducció.
 

L’evolució actual de la societat de la informació i de l’ús de les noves tecnologies ha portat al 
ciutadà a una major exigència quant a l’accés a tota aquella informació que ell considera seva i, 
que en una valoració final, ell és el propietari. Les diverses administracions, i d’una manera especial 
l’administració local, l’Ajuntament, dipositàries de tota aquesta informació haurien de ser cada dia 
més properes als seus administrats en aquest sentit.

Des de l’aparició dels comentaris als blogs i a les pàgines webs s’ha iniciat un contacte directe i 
una interacció entre aquell que dóna una informació i el que opina, la comenta o la critica. El que 
provoca això és un enriquiment entre autor i lector que, a la llarga, pot fer variar la intenció inicial 
fins arribar a un perfeccionament de la idea original.

L’aparició de les xarxes socials com Twitter, Facebook, etc, fan que aquella interacció s’obri d’una 
manera considerable a una massa molt més àmplia de gent. A partir d’aquí, la informació esdevé 
immediatesa i els vells conceptes es transformen a una gran velocitat.

Ja no podem esperar a conèixer una notícia al diari en paper o a la televisió perquè la xarxa ja l’ha 
donat en directe a partir de tots els nous informants interrelacionats.

Si traspassem aquest concepte de notícia al d’informació més general, ens trobem que el ciutadà té 
avidesa de trobar tot allò que l’afecta com administrat i no sempre ho pot assolir. No hem d’oblidar 
que l’administració no fa, o no ha de fer, res més que administrar tot allò que els seus administrats li 
han cedit. El propietari final (i inicial) és el ciutadà.

¿Vol dir això que la política ha pervertit aquest ús de la informació ciutadana per convertir la seva 
possessió en un secret útil per qui el posseeix? No! Hem d’esperar que no. El problema, fins avui, 
era la gestió d’aquest gran volum de dades de cara a poder i saber-lo obrir al ciutadà administrat.

Sortosament ara ja tenim mitjans, maneres i predisposició per fer-ho. El paper no passa a ser un 
mitjà obsolet però si que perd la seva capacitat d’immediatesa. El paper, el document, ha passat a 
ser una mera constatació física d’una dada que ja existeix al disc dur de l’administració.

La distància, doncs, entre qualsevol persona i allò que ell desitja conèixer de la seva relació directa 
amb el seu administrador està disminuint i tendeix a zero. El que hem de trobar és la manera 
ràpida, pràctica i útil de fer-ho.

Per això hem d’introduir nous pilars en tota aquesta nova relació: Transparència, Col·laboració 
i Participació. Ha d’existir una comunicació permanent i transparent entre l’administració i els 
ciutadans, que sigui bidireccional, i amb què s’aconsegueixi la seva participació activa en els 
processos de decisió, en constant col·laboració, i que tendeixi cap a un control eficient de la 
mateixa administració.
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● Transparència. L’accés a la informació pública ha de ser senzill i clar, permetent així un 
control de l’acció de govern. El significat del terme transparència no ha de ser només el 
contrari d’opacitat, no ha de d’insinuar que, fins avui, existia una voluntat de no mostrar part 
de la informació, sinó que hem d’entendre el concepte de transparència com la qualitat i 
possibilitat de veure tot allò que hi ha més enllà sense ensopegar amb cap obstacle.

● Col·laboració. El treball en comú, la disminució de la distància entre el governant i tots els 
estaments de la societat és una necessitat i una conseqüència d’aquesta nova manera de 
viure la relació. I ha de ser del mateix govern amb els ciutadans, amb les associacions, 
empreses, gremis, sectors socials, etc.

● Participació. Una mateixa conseqüència lògica que apareixerà serà l’impuls i l’orientació cap 
a actuacions que impliquin directament els ciutadans.

 

No costa molt de veure que els tres elements estan directament interrelacionats i tots tres es 
deriven de qualsevol acció. Al mateix temps, en podem deduir uns beneficis que donaran la raó 
a aquesta transparència i a aquesta obertura de l’acció de govern. El primer d’ells serà una nova 
proximitat entre administrador i administrat en constatar la implicació, la involucració i el compromís 
en la transparència de les dades. La generositat en la participació ciutadana provocaran també un 
augment en la qualitat i servei del mateix Ajuntament. La qualitat de les dades millorarà la distància 
entre els nivells de l’administració i provocarà una col·laboració entre els seus departaments, 
funcionariat i govern. Tot això és evident que ens portarà a una millor qualitat d’acció social i de 
proximitat.
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Implementació
 

El procés de realització del Pla de Transparència, Informació i Participació passa per sis objectius 
concrets:

1. Web municipal més social

2. Obertura de dades

3. Participació en xarxes socials

4. Atenció a la veu del ciutadà a les xarxes

5. Creació de plataformes de participació

6. Foment de la participació interna a l’Administració local

 

1. Web municipal més social.
 

La pàgina web de l’Ajuntament està destinada a oferir tota la informació possible als ciutadans i 
de fer-ho a tots els nivells. Una vegada superada ja la web com a element simplement de lectura 
o exposició, cal que aquesta es torni oberta, amb la possibilitat de ser comentats els seus escrits i 
amb l’oferiment de fòrums, enquestes, valoracions, etc.
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2. Obertura de dades
 

Aquest punt és potser el més important per començar a mostrar el nou concepte de transparència. 
Una web de l’administració local no pot donar la sensació d’estar oferint només una part de la 
informació, una informació que és propietat del ciutadà. I aquí, el desenvolupament del Pressupost 
Municipal serà l’eina clau:

● Detall del Pressupost d’ingressos i despeses per Capítols, amb el seguiment mensual o 
trimestral dels seus resultats i publicació.

● Detall del Pressupost d’ingressos i despeses per àrees, per orgànica, per programes, per 
partides, per regidories i per activitats concretes, amb el seguiment mensual o trimestral dels 
seus resultats i publicació.

● Publicació d’informes i estadístiques generats o rebuts per l’Ajuntament referents al 
seguiment i desenvolupament del Pressupost o a la seva activitat econòmica.

● Publicació actualitzada sobre despeses en sous de tot el personal de l’Ajuntament (polítics, 
funcionaris i contractats) per categories, àrees i regidories.

● Publicació del llistat de proveïdors i deutors amb seguiment estricte de la Llei de Protecció 
de dades.

● Publicació dels criteris de convocatòria i elecció dels proveïdors en cada projecte o compra.
● Resultats i balanços de campanyes iniciades des de l’Ajuntament (amb especial interès en 

Festa Major, Fira, Campanya de Nadal, etc).
● Publicació de dades i informacions estratègiques del funcionament de l’activitat econòmica 

local: llicències, dades de mobilitat, neteja, reciclatge, mesures de trànsit, etc, amb la 
situació detallada i geo-localitzada d’empreses, serveis, punts culturals, esportius, centres 
d’ajuda social, etc.

 
Aquesta obertura de dades haurà de ser amb informació completa, original, assequible, entenedora 
i disponible per a qualsevol ciutadà i obligarà els òrgans corresponents de l’Ajuntament a definir 
clarament un codi de conducta i funcionament sobre política de dades.
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3. Participació en xarxes socials
 

L’actual creixement constant i progressiu de les xarxes socials i la implicació cada vegada més 
personal i col·lectiva de la ciutadania en elles obliga l’Ajuntament a desenvolupar la seva presència 
en tots aquells àmbits del món 2.0 en els que pugui aportar la seva informació i interactuar amb el 
ciutadà.

Així, l’administració local, ja sigui des d’un nivell corporatiu com amb detalls per àrees o regidories, 
haurà d’estar present en xarxes com Facebook, Youtube, Twitter, Flickr i qualsevol altra que li faciliti 
aquella finalitat i que obri el compartiment d’informacions generades des del mateix Ajuntament 
(presentacions i propostes internes i públiques).

 

4. Atenció a la veu del ciutadà a les xarxes
 

La presència a Internet i a tots aquells espais de relació directa amb la ciutadania possibles no 
tindrien cap sentit si aquest pla no va acompanyat d’un seguiment i una implicació veritable i 
immediata en qualsevol plataforma en què es parli de Calella, ja sigui per iniciativa del mateix 
Ajuntament com per qualsevol altra iniciativa de persones, entitats o col·lectius.

Aquest punt mereix una especial cura en el tracte, to i capacitat de crítica i autocrítica de qualsevol 
representant de l’administració local respecte al ciutadà.
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5. Creació de plataformes de participació
 

La implicació que comporta tot aquest procés i la nova complicitat creada necessita d’una 
confiança real entre els diversos nivells del teixit ciutadà. D’aquesta manera, perd tot el seu sentit 
el secretisme en l’elaboració de plans, lleis, reglament i projectes de futur de la ciutat. Caldrà doncs 
crear noves estratègies que es poden resumir en dos punts:

● Publicació de propostes per part de l’Ajuntament per ser valorades pels ciutadans, 
comentades, esmenades, votades i compartides.

● Foment d’espais per la presentació per part de qualsevol persona o entitat d’idees, 
propostes i projectes. Aquests seran, de la mateixa manera que els presentats per les 
diverses àrees o regidories, valorats, comentats, esmenats i acceptats o rebutjats pel 
conjunt de ciutadans. A partir d’aquests resultats l’Ajuntament haurà d’acceptar com a propis 
els suggeriments o projectes sorgits de la voluntat popular a partir d’una regulació específica 
del mateix procés.

 

6. Foment de la participació interna a l’Administració Local
 

Un paper clau en tot aquest pla el té el personal treballador de l’Ajuntament que veurà la seva 
activitat general i diària modificada per uns nous usos. Tanmateix però, aquesta activitat no 
comporta cap augment significatiu de feina. L’intercanvi d’informació entre àrees i regidories crearà 
una xarxa interna més implicada en l’activitat de l’estructura general.

Caldrà fomentar i potenciar aquesta col·laboració interdepartamental que, en poc temps, portarà 
a una nova xarxa interna de relació laboral i personal, en què l’ús de les mateixes xarxes socials 
dotarà d’una renovada velocitat i efectivitat de posada en marxa i resolució de les activitats diàries.

En aquest apartat és també importantíssima la cessió de poder de decisió per part dels polítics al 
funcionariat.
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Declaració d’intencions
 

Qualsevol canvi o renovació estructural en una administració de la mida i la complexitat com pot ser 
un Ajuntament, necessita inevitablement d’un convenciment, implicació i lideratge des del primer 
nivell. Serà la mateixa Alcaldia qui haurà de mostrar la total acceptació de les regles explicitades en 
aquest Pla i liderar la seva implementació.

Des d’aquest moment, i amb formació i conscienciació a tots els nivells, s’assolirà la comunicació 
permanent, pròxima, directa i transparent desitjable entre l’administració i la ciutadania, propietària 
final de tota la informació que disposa l’Ajuntament. 

Situació a Calella
 

La voluntat expressada en aquest Pla de Transparència, Informació i Participació no pressuposa 
que no hi hagi línies ja iniciades que han sigut, en el seu esperit, portats a terme per convicció dels 
diversos governs locals i per la mateixa inèrcia que comporta la societat de la informació.

Una necessitat bàsica, però, per facilitar qualsevol dels nous plantejaments serà la renovació de la 
pàgina web de l’Ajuntament de Calella. El disseny i les necessitats actuals porten a exigir un nou 
model de pàgina més versàtil, funcional i assequible per la ciutadania que, com és obvi, necessita 
una eina clara i de fàcil utilització i comprensió.

El camí, o els diversos camins, iniciats en diferents vessants de comunicació i informació, i 
expressats a la mateixa web poden ser un bon punt per anar implementant el nou model. A part 
de tot allò que es refereix a la Seu electrònica i a la tramitació via web i signatura electrònica, 
constatem que existeix ja una publicació inicial d’una part general del Pressupost Municipal i serà a 
partir d’aquí que s’haurà d’anar concretant i aprofundint en el detall.

El mateix passa en l’ús de les xarxes socials que, sobretot en el cas de Facebook i la 
pàgina “calellaésmés” està portant a terme un bon treball en la informació d’activitats i 
esdeveniments de la ciutat. Des d’aquí caldria iniciar el procés més participatiu i d’involucració dels 
diversos nivells de la mateixa administració.

Important també és l’ús de Twitter iniciat que, com en el cas de Facebook, caldria anar 
desenvolupant.

Hi ha dos punts especials d’inevitable menció presents a la web municipal com són: la informació 
de les retribucions de l’equip de govern i regidors, i la relació amb la iniciativa de participació 
ciutadana promoguda des de fora de l’Ajuntament anomenada “el Calellòmetre”.

La primera, la publicació de les retribucions dels polítics, és una lloable iniciativa que es pot veure 
en molts pocs casos d’altres municipis i que ha de ser també el punt de partida del detall futur del 
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Capítol I del Pressupost Municipal referent a les despeses de personal.

El cas del Calellòmetre ha estat molt ben gestionat per part de l’Ajuntament donant una bona 
resposta a una eina participativa externa que s’ha avançat (positivament) a una oferta que podia 
haver donat la pàgina web però que ara s’ha convertit en una col·laboració enriquidora entre 
ciutadania i administració.

I un altre cas positiu és l’aparició de l’Active Point obert recentment i que dota d’informació molt 
valuosa a qualsevol persona que en faci ús. Tota aquesta informació s’hauria de veure reflectida 
també des de la pàgina web municipal.

A grans trets podem dir que hi ha unes bases importants, potser mínimes però prou importants, a 
partir de les quals es pot desenvolupar el Pla de Transparència, Informació i Participació.

 
 
 

Calella, desembre de 2011
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