Pla d’acció OGP
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Grup de treball
Ecosistema de
Participació Ciutadana
Sessió 1
Barcelona, 12 de juliol de 2021

Pla d’Acció OGP Catalunya
Qüestions prèvies
• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que
representem
• Mantenir el micròfon apagat mentre altres persones parlen –
obrir-lo al moment de fer aportacions
• Aportacions de màxim 1,5 minuts, per tal de permetre l’ús de la
paraula a totes i per fomentar la deliberació

• Possibilitat de fer consultes o demanar suport, al llarg de la sessió,
a través del xat del Zoom
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Guia de la sessió
Objectius de la sessió:
• Constituir el grup de treball i fer la presentació de les persones i entitats membres
• Llistar potencials compromisos
Agenda i metodologia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benvinguda
Presentació de la sessió: objectius i agenda
Ronda de presentacions de persones participants
Presentació de la metodologia de cocreació dels compromisos
Presentació de la visió del Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació dels eixos
Dinàmica: pluja d’idees envers potencials compromisos
Definició de la persona portaveu o representant del grup
Explicació de properes passes
Enquesta d’avaluació
Tancament

Pla d’Acció OGP Catalunya
Dinàmica de presentació

Ronda de presentacions
1. Cada persona participant comparteix amb la resta, en 1 minut :
•
•
•

El seu nom
L’entitat a la que representa
Per què he triat participar en aquest grup de treball

2. Al finalizar l’explicació, la persona que té el torn de paraula li pasa a una altre
persona participant

Pla d’Acció OGP
Presentació del procés de cocreació dels compromisos
OGP: L’Aliança Mundial de Governs Oberts engloba membres nacionals, locals i organitzacions de la societat civil amb l’objectiu de
promoure una governança transparent, responsable, incloent i que asseguri la rendició de comptes. Catalunya s’uneix l’any 2020.

Pla d’Acció OGP Catalunya: Document cocreat entre administracions públiques i societat civil de Catalunya amb l’objectiu de
millorar la democràcia i aprofundir la bona governança.

Què ha d’incloure el Pla d’Acció
OGP?
1. Visió estratègica que guiï les accions
al llarg del període d’execució,
identificant resultats a mig termini.
2. Compromisos concrets de curt termini
a través dels quals avançar cap a la
consecució dels resultats de mig termini
identificats a la visió; els quals hauran
de ser aplicats per les administracions
públiques catalanes.

Qui pot participar en l’elaboració
del Pla d’Acció OGP?
• Administracions públiques de tot el
territori català.
• Societat civil organitzada.
• Persones expertes.
• Ciutadania.

Com s’elabora el Pla d’Acció OGP?
La cocreació es realitza a través de la
participació en 4 espais de treball i/o
validació:
•
•
•
•

Àgora
Grup Motor
Grups de Treball
Consulta ciutadana

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació del procés de cocreació dels compromisos

Els compromisos
s’elaboren en el marc de
5 grups de treball
(1 grup per cada eix).
Cada grup haurà de
concretar 1 compromís.
La funció d’aquests
grups és consensuar i
concretar els
compromisos que
formaran part del Pla
d’Acció OGP.

Per la composició de cada grup, es realitza una convocatòria àmplia i nominal amb
l’objectiu d’aconseguir aproximadament entre 15 i 20 persones vinculades amb l’eix
específic de treball de cada grup i que representin als següents col·lectius:
•
•
•
•
•

Persones representants de les administracions públiques que
formen part de la Xarxa de governs transparents, amb presència
directa de municipis.
Entitats especialitzades en govern obert, específicament en la
temàtica del grup
Entitats generalistes de referència (ambiental, social,
cultural,...) que tinguin experiència en la temàtica del grup
Persones acadèmiques expertes en govern obert, específicament
en la temàtica del grup concret
Societat civil organitzada

La convocatòria busca paritat a nivell de gènere i diversitat territorial.
Es preveu que, per tal de definir els compromisos, cada grup de treball es reuneixi un total de
tres sessions, a les quals s’espera que hi hagi continuïtat de persones.
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Presentació del procés de cocreació dels compromisos
Sessió 1 (avui)
Objectius de la sessió:
• Explicar la visió
• Llistar i debatre potencials
compromisos
Dinàmiques:
• Ronda de presentacions
• Presentació del procés, de la visió i de
l’eix de treball
• Dinàmica de pluja d’idees envers
potencials compromisos vinculats a
l’eix de treball del grup respectiu –
reflexió individual i debat col·lectiu
• Definició de la persona portaveu del
grup
Debat intra organització per
seguir fent aportacions a la pluja
d’idees al participa.catalunya

Sessió 2 (13 de setembre)

Sessió 3 (27 de setembre)

Objectius de la sessió:
• Acordar el compromís a realitzar i
començar a debatre’l

Objectius de la sessió:
• Concretar el compromís prioritzat

Dinàmiques:
• Explicació dels resultats de la sessió 1
• Resolució de dubtes envers les idees
sorgides, així com redacció homogènia
a nivell de concreció de les diferents
opcions de compromisos
• Dinàmica de priorització dels
potencials compromisos, segons
factibilitat i impacte
• Dinàmica de debat envers els
compromisos prioritzats i generació de
consens envers el compromís a
concretar
Debat intraorganitzacional
envers factibiltat i concreció

Dinàmiques:
• Explicació dels resultats de la sessió 2
• Dinàmica de concreció del
compromís en subgrups – “Fitxa de
compromís” (termini, entitat/s
implementadora/es, problemàtica,
acció, objectiu a llarg termini, recursos
necessaris, fites, etc.)
• Posada en comú i debat envers els
diferents apartats del compromís

Procés participatiu envers
els compromisos
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Presentació dels compromisos: què són?
Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució dels
resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP catalanes.

Per cada eix de treball caldrà consensuar, en el marc del grup de treball respectiu, un compromís que compleixi amb les
següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’acció i operatius
Transformadors, suposant un salt qualitatiu en el seu camp - poden ser projectes en marxa que es vulguin potenciar
Útils i rellevants per la ciutadania
Replicables i integrables entre ells
Contribuir a l’assoliment d’algun dels ODS
Implicar el desplegament de polítiques públiques – no elaboració de normativa ni lleis
No suposar major burocratització als ajuntaments, sinó que els permetin tenir eines i recursos per complir amb el govern obert
Ser triats per consens en el grup de treball
Comprometre a les AAPP presents a la seva execució, identificant la institució responsable
Implicar, al mateix temps, a la Generalitat de Catalunya i al món local (en part o totalment – possibilitat de definir criteris de tipus
d’entitat per assumir els compromisos)
Ser específics (problema a atendre, activitats, fites a obtenir, previsió temporal)
Ser avaluables i verificables
Tenir factibilitat de ser implementats en un període de 2-3 anys
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Presentació de la visió del Pla d’Acció OGP Catalunya
Aspectes generals de la visió a llarg termini

•

El Govern Obert provoca un canvi cultural, especialment en el marc de l’administració pública, i permet millorar
totes les polítiques públiques.

•

Es genera un ecosistema de treball per fomentar el govern obert, entès com una xarxa que funciona amb
estructures obertes, compartides i plurals (a nivell de territori, gènere, capes socials, etc.), de manera que no hi ha
una entitat que arrossega a la resta d’organitzacions, sinó que els diferents agents i persones s’articulen i creen
espais de trobada o nodes per avançar de forma conjunta i coordinada.

•

S’estableix una perspectiva de gènere, intergeneracional, intercultural i de la diversitat en tots els processos que
es realitzen en el marc del govern obert.

•

Els ajuntaments de municipis petits poden donar compliment de les tasques i requisits envers govern obert, fomentant
l’equilibri a nivell territorial.
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La visió sobre la Participació Ciutadana
Visió a mig termini

• Les administracions públiques tenen un rol reconegut i
proactiu en matèria de participació, sent més
permeables a les necessitats de tota la ciutadania.
• Els processos participatius es realitzen amb el temps
suficient, amb la coordinació necessària entre les
diferents unitats administratives involucrades, i garantint
la traçabilitat de la participació ciutadana, la rendició
de comptes i el seguiment i resposta per part de les
administracions públiques, informant en tot moment
l’estat del projecte.
• Passem cap a una participació que fomenti la qualitat i
no pas la quantitat i que assoleixi més criteris de
qualitat democràtica en els mecanismes que s’utilitzen.

Visió a llarg termini
⮚ Existeix una cultura de participació en tots els àmbits socials i entre
persones de tots els perfils, tant en el marc de les administracions
públiques com fora d’aquest, fet que garanteix una participació rica i
plural.
⮚ Les polítiques públiques són cocreades entre la societat civil i el
govern, incloent la participació de tots els actors rellevants des del
disseny i durant tot el seu cicle.
⮚ La participació ciutadana està integrada en les decisions públiques
(no només en processos puntuals), i es consulta també en el marc dels
temes més estratègics. De fet, els temes i polítiques clau que cal
debatre de forma participativa són definits de forma conjunta amb la
ciutadania, i les administracions públiques incorporen iniciatives
ciutadanes a l’agenda pública i política.
⮚ L’existència de participació real i amb incidència motiva a la
ciutadana a participar, augmenta la confiança ciutadana en les
administracions i disminueix la por per part de les administracions a la
participació ciutadana.
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Presentació de la proposta d’eixos de debat
Eixos estructurals
1.

•
•
•

•
•
•
•

3. Governança de les
dades obertes i
qualitat de la
informació pública

2. Integritat pública,
anticorrupció i bon
govern

Ecosistema de
participació
ciutadana

Interlocució
ciutadania - AP
Deliberació efectiva
Participació com a
mecanisme de
creació de política
pública
Participació efectiva
en el cicle de
política pública
Ecosistema
Qualitat
democràtica
Avaluació

Eixos sectorials

•
•

•

•
•

Integritat
professional
Reskilling i
upskilling del
funcionariat reciclatge
professional
Model de
funcionariat i relació
amb empreses i
entitats
Procediment de
contractació pública
Comitès d’ètica

•

•

•

Portals de dades
obertes

Reutilització efectiva
de dades obertes dret d’accés a la
informació pública
Governança de
dades

4. Drets de les dones i
perspectiva de gènere

5. Qualitat de vida social,
solidària i sostenible

•
•

Dades obertes i
drets de les dones

•

Participació i paritat

•

Perspectiva de
gènere amb visió
intersectorial

•
•
•
•
•

Igualtat de tracte i no
discriminació
Diversitat
Accés a l’habitatge
Cohesió social i
territorial
Educació
Sostenibilitat amb
innovació urbanística
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Presentació de l’eix de debat: fitxa
Eix 1. Ecosistema de participació ciutadana
Paraules i conceptes clau:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació i col·laboració entre actors
Interlocució de la ciutadania amb l’Administració
Coproducció - cocreació de polítiques públiques
Deliberació efectiva entre ciutadania, Administració i actors
implicats
Participació efectiva de la ciutadania en el cicle de política
pública: - co-disseny i co- creació.
“Capil·larització” de la presa de decisions
Ecosistema - estratègia de l’AAPP per a facilitar escolta activa a
la ciutadania.
Qualitat democràtica en la participació, participació efectiva i
inclusiva, igualtat d’oportunitats
Avaluació de la participació i rendició de comptes. Transparència
Incidència de la societat civil en l’agenda política
Efectivitat real, accions concretes amb resultats
Corresponsabilitat
Apoderament, interlocució ciutadana transversal
Paritat
Cobrir necessitats de la ciutadania
Gestió del coneixement. Formació en participació

Reptes:

1. Posicionar la participació ciutadana com una política estratègica de qualitat
democràtica i de transformació social a Catalunya.

2. Fomentar i impulsar la creació i el desplegament d’infraestructures de
participació ciutadana de tota mena que estiguin a lliure disposició de tot
l’ecosistema de participació català.
3. Contribuir a l’articulació de xarxes de coneixement i de bones pràctiques
del sector professional de la participació a Catalunya; així com de l’àmbit del
sector informal de la participació.
4. Vincular la participació informal i espontània que es genera en certs àmbits
de la societat a l’ecosistema i circuit de participació formal.
5. Generar noves sinergies i visualitzar les existents, així com retornar el que
ja es crea en aquest ecosistema per a ús de tothom.
6. Reduir la distància entre l’AP i la societat quan aquesta és proactiva.
7. Millorar de forma efectiva la iniciativa reglamentàries/legislatives via online.
8. Estandardització metodològica de processos i eines per orientar la
participació ciutadana a reptes concrets.
9. Incorporar la perspectiva dels col·lectius amb poca representativitat en els
processos participatius.
10. Observatori de la participació, amb el mapa de tots els actors que hi actuen
amb les respectives iniciatives
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció
Compromís “Plataforma digital de participació ciutadana en la construcció i aprovació de lleis”
“Pla d’acció local 2019-2020 del Govern Obert JALISCO”

Descripció:

Davant de la poca participació ciutadana i d’experts en l’elaboració d’iniciatives de llei, elaborar una plataforma digital que inclourà el
plantejament de les iniciatives i permetrà la interacció de persones expertes i ciutadania en general a través d’opinions que seran
considerades per les comissions i persones diputades corresponents.

Objectius:

Incrementar el nivell de participació d’experts i de la societat civil en el procés de construcció i cocreació de les iniciatives, e incidir en el
dictamen de lleis en l’estat de Jalisco.
•
Capacitar els integrants del congrés que participaran en l’execució de compromisos en temes de Govern i Parlament Obert.
•
Realitzar taules de treball amb experts i acadèmics per determinar els criteris i paràmetres de la plataforma
•
Desenvolupar la plataforma
•
Presentar i capacitar de la ciutadania pel seu ús
•
Difondre la plataforma a través de xarxes socials, canals del congrés, pàgines web institucionals i rodes de premsa
•
Realitzar sessions de seguiment

Agents:

• Institució responsable: Congrés de l’Estat de Jalisco.
• Actors involucrats de la societat civil i l’acadèmia: ITESO, UNIVA, CPS, CIDES, Observatori Permanent del SEA o MADIJAL.

Terminis:

D’agost de 2019 a agost de 2020

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/09/Jalisco_Action-Plan_2019-2021.pdf
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció
Compromís “Laboratori d’innovació per la participació ciutadana”
“Pla d’acció del País Vasc 2018-2020”

Descripció:

Es tracta de crear l’iLAB de participació ciutadana a Euskadi, basat en:
• La col·laboració publico privada: vol ser un espai d'aprenentatge en participació ciutadana per la cogeneració de valor públic.
• L'experimentació d'innovacions en participació ciutadana a través de l'impuls de projectes pilots a petita escala i el seu testeig.
• L'ús de metodologies innovadores i creatives que permetin empatitzar, definir, idear, prototipar i testejar.
• La gestió del risc, que ajudi a les administracions a experimentar i a tolerar millor el fracàs per la minimització de l'impacte davant la
ciutadania.
• El compromís amb la innovació pública en clau de bon govern: integritat, transparència, rendició de comptes i col·laboració constructiva.
• L'actuació amb referent interinstitucional per a la generalització de bones pràctiques.

Objectius:

Constituir un fòrum estable d'estímul a la innovació pública en participació ciutadana de referència a Euskadi per a totes les administracions
basques i el teixit cívic, que serveixi per a la generalització de bones pràctiques.

Agents:

Liderat pel Govern Basc a través de la Direcció d’Atenció a la Ciutadania i Innovació i Millora de l’Administració, amb la col·laboració de:
• Institucions públiques: Ajuntament de Bilbao, les 3 diputacions forals, els 3 ajuntaments de les capitals i Eudel-Associació de Municipis
Bascos.
• Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, Entidades del tercer sector social de Euskadi, Consejo de la juventud de Euskadi i
altres entitats i persones que ja estan treballant en participació ciutadana a Euskadi.

Terminis:

De setembre de 2018 a juliol de 2020

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Basque-Country_Action-Plan_2018-2020_ES.pdf
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció
Compromís “Herramienta para promover la recogida de propuestas y adhesions para inciativas
legislatives/normativas/reglamentarias Populares en Euskadi ”
“OGP Euskadi Plan 2021 - 2024”

Descripció:

Compromís en debat i construcció, que proposa desenvolupar un dispositiu que estimuli la recollida de propostes i adhesions d’iniciatives
legislatives/ normatives/ reglamentàries populars amb garanties d’èxit en la seva tramitació.

Objectius:

Desenvolupar una eina que sigui coneguda i utilitzable pels grups de persones ciutadanes impulsores d’iniciatives
legislatives/normatives/reglamentaries, la qual permeti donar publicitat i transparència al procés, captar adhesions de forma electrònica i
segura, així com verificar i certificar les adhesions. També es busca que qualsevol administració basca pugui utilitzar l’eina.

Agents:

• Lidera el Govern Basc, concretament el Departament de Governança Pública i Autogovern.
• Altres administracions públiques implicades: ajuntaments de Bilbao, Llodio, Vitoria y Barakaldo; Parlament Basc; Diputación Foral de
Bizkaia.
• Associacions i entitats implicades: Asociación Belaunaldi Galdua, Asociación Vecinal El Canal del barrio de San Ignacio en Bilbao,
Consejo de la Mujer de Bilbao, Fundación Elhuyar, entre altres.

Terminis:

De setembre de 2021 a novembre de 2024

Font: https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/ogp_20210526_invitacion_c4/es_def/adjuntos/Ficha_compromiso_iniciaativas_es.pdf
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Eina per la dinàmica

Per entrar a Mural, només cal clicar a l’enllaç que posarem al
xat (millor amb ordinador i navegador Chrome o Firefox).
Opció d’entrada anònima o amb registre (nom i correu
electrònic)
Clicant sobre qualsevol post it buit, es pot escriure i fer-lo
més gran; també apareixerà un panell a través del qual
canviar el format de la lletra.
Ampliar/reduïr el mural per veure
tota la pantalla o una secció
determinada, fent lliscar el cercle
entre els signes menys i més o bé
utilitzant la roda del ratolí.

Pla d’Acció OGP Catalunya
Dinàmica pluja idees
Preguntes guia
•

Quin compromís podem impulsar perquè la ciutadania pugui fer
participació efectiva?

•

Quin compromís podem impulsar per tal que els instruments que
tenim arribin a la ciutadania?

•

Quin compromís podem impulsar per tal que les propostes
ciutadanes impactin a les agendes polítiques?

•

Quin compromís podem impulsar per tal que l’energia de la
societat civil impacti en les agendes polítiques?

•

Quin compromís podem impulsar per tal que les administracions
siguin més permeables?

•

Quin compromís podem impulsar per tal de millorar l’ecosistema
de participació ciutadana? Què li falta a aquesta infraestructura?

•

Quin compromís podem acordar per tal que l’ecosistema sigui un
espai de doble entrada: les iniciatives promogudes des de la
societat civil tinguin impacte en l’AAPP i viceversa?

•

Altres idees envers compromisos a impulsar

1.
2.

Reflexió individual
Debat col·lectiu per l’agrupació i resolució de dubtes
envers les aportacions individuals

Possibles compromisos (post its)
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Definició de persona portaveu

Definir la persona portaveu del Grup de treball, la qual tindrà com a funció principal explicar els
acords presos i el compromís consensuat i definit en el marc de l’Àgora III (27 d’octubre de 2021).

•

Definir titular i suplent:

•

Cal que hi hagi paritat de gènere i diversitat de perfil entre les
persones relatores dels diferents grups de treball

•

Cal que la persona designada assisteixi a les diferents
sessions del grup de treball, així com a la sessió de l’Àgora III

Pla d’Acció OGP
Properes passes: calendari
Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?
Maig 2021

Juliol 2021

Juny 2021
1

2

31

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

26

27

28

29

30

31

• 4/5. 1ª Sessió informativa OGP
• 6/5. 1ª Sessió de l’Àgora
• 10/5 – 23/6. 1ª deliberació al Participa

• 30/6. 2ª Sessió de l’Àgora

• 9/7. 2ª Sessió informativa OGP
• 12/7 – 16/07. Constitució grups de treball i
primera sessió
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Properes passes: calendari
Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?
Agost 2021

Octubre 2021

Setembre 2021
1

30

31

1

2

3

4

5

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

18

19
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• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:
sessions 2 i 3

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa
• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora
• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP

Pla d’Acció OGP Catalunya
Properes passes: calendari
• Dates de les sessions:
Grup 1.
Ecosistema de
participació
ciutadana

Grup 2. Integritat
pública,
anticorrupció i
bon govern

3. Governança de
les dades obertes i
qualitat de la
informació pública

Grup 4. Drets de
les dones i
perspectiva de
gènere

5. Qualitat de vida
social, solidari i
sostenible

Reunió I:12/07/21

Reunió I:13/07/21

Reunió I:14/07/21

Reunió I:15/07/21

Reunió I: 15/07/21*

Reunió II:13/09/21

Reunió II: 14/09/21

Reunió II: 08/09/21

Reunió II: 09/09/21

Reunió II: 16/09/21

Reunió III:27/09/21

Reunió III:28/09/21

Reunió III: 21/09/21

Reunió III: 22/09/21

Reunió III: 29/09/21

• Sessions de 15h30 a 17h30 excepte *Qualitat de vida del 15/07/21 (de 17h a 19h).

Pla d’Acció OGP Catalunya
Properes passes

Fòrum de debat al Participa.Cataluya: https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/27/
Segona sessió:
• 13/09/21, de 15h30 a 17h30
• Inscripció: https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/15/meetings/18
• Enllaç Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87964249172
Tercera sessió:
• 27/09/21, de 15h30 a 17h30
• Inscripció: https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/15/meetings/23
• Enllaç Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84007110294

Per acabar, volem saber la teva opinió: contesta l’enquesta. Només són 5 minuts!

Pla d’acció OGP
Catalunya:
Grup de treball
Ecosistema de
Participació Ciutadana
Sessió 1
Barcelona, 12 de juliol de 2021

