Blanca Rodà Goula, sots-directora de Participació Ciutadana, de la Generalitat de
Catalunya,

CERTIFICO que:
1. El dia 8 d’abril de 2020 a les 12h. es va realitzar el sorteig per a formar part de
l’Espai de participació ciutadana de Seguiment de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i d’enfortiment de la integritat.
2. El responsable del Programa d’Innovació Democràtica exposa el funcionament del
sorteig i els criteris d’elegibilitat, que són públics al portal participa.gencat.cat
3. Es realitza la numeració aleatòria dels candidats voluntaris a formar part de l’Espai
de Seguiment. Un cop feta l’aleatorització es procedeix a triar i a conèixer els
membres seguint els criteris de paritat de gènere i de topall amb el criteri de provenir
d’una organització o a títol individual.
4. En la tria dels membres es va seleccionant correctament segons els criteris fins al
moment en què la fórmula de càlcul automàtica de membres d’organització no fa
saltar el topall. Tal i com es pot visualitzar en el vídeo al minut 5’43’’, es tria una dona
que també forma part d’un organització, quan hauria de ser una dona a títol
individual.
5. Vist el vídeo i d’acord amb els criteris de selecció establerts, la darrera persona a
formar part de l’Espai de Seguiment hauria de ser la que té l’ID 13 enlloc de la de l’ID
8.
6. Els membres de l’Espai de Seguiment triades per sorteig son les següents persones:
Pascual, E. ID 15
Madariaga, A. ID 9
Morera, JR. ID 12
Vallès, V. ID 18
Baena, A. ID 3
Plana, F. ID 17
Noguer, MC. ID 13
I per a que consti, signo aquest certificat,
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Goula - DNI
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(SIG)
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