ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
Identificació de la reunió
Núm. de la reunió: 7
Dia: 12 de novembre de 2019
Hora: de 10.00 a 12.00h
Lloc: Sala de reunions, Via Laietana, 14
Assistents a la reunió
DEPT
Assistent
EXI
Montse Aguilera
EMC
Xavier Llopart
PRES
Ana Cabado
JUS
Gemma Capdevila
JUS
Dolors Miravet
JUS
Rosa Ma Martínez
EDU
Julià Urrutia
ARPA
Lourdes Porta
TES
Maria Ortega
INT
Josep Maria Pedrola
CLT
Àngela Solà
SLT
Raül Serra
TASF
PDAP
VEH
TES
DGPC
DGPC
DGPC
DGPC

Carme Correa
Claudi Auber
Carles Soriano
Josep Planas
Ismael Peña
Laura Suñé
Pablo García
Blanca Rodà

En Representació de (en alguns casos)
Marta Carrera, Cap del Gabinet Tècnic
Daniel Jordà, Cap de l'Àrea de Planificació i Transp.
Anna Díaz. Cap del Gabinet Tècnic
SG d'Entitats Jurídiques i del Protectorat
Responsable Bon Govern Corporatiu
Carlos Soler, SG de Rehabilitació i Sanitat
Lorena Elvira, Cap del Gabinet Tècnic
Cap de secció d'Atenció Ciutadana i Informació
Marc Darder, Cap del Gabinet Tècnic
Coordinador de processos d'innovació
Cap del Gabinet Tècnic
Coordinador Secretaria d'Atenció Sanitària i
Participació
Cap del Servei de Difusió
Cap del Gabinet Tècnic
Dani Gimeno, Cap del Gabinet Tècnic
SG d'Informació i Educació Ambiental
DG Participació Ciutadana
SG Participació Ciutadana
Tècnic Participació Ciutadana
Secretària Comissió tècnica

Desenvolupament de la reunió
Estratègia de participació ciutadana a Catalunya
El director general de Participació Ciutadana obre la sessió i exposa que l’increment de les
polítiques públiques obertes a la participació ciutadana generen la necessitat de crear una
infraestructura que pugui donar-hi suport.
Igualment fa esment del model català de participació ciutadana, amb preponderància de la
democràcia deliberativa i de la visió estratègica d’aquest:
Treball horitzontal amb els departaments de l’Administració de la Generalitat,

C. de la Tapineria, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 316 20 00

Treball en xarxa (de governs transparents/oberts ;) entre totes les administracions,
Ecosistema d'infraestructures de participació (metodologia, “know-how”, tecnologia,
governança del sistema)
Transformació a fons de l'administració.
En aquest sentit, destaca tres grans àrees de treball:
1. El desplegament del portal participa.gencat.cat ha de confirmar-lo com a eina de
gestió de la participació per a l’AAPP i com a eina i canal de participació per a la
ciutadania.
2. Creació de metodologia per a assolir un diàleg permanent amb el ciutadà. Guies i
manuals per donar coherència i qualitat als processos participatius que es duen a
terme de manera “autònoma” per part dels departaments de la Generalitat i eines per
incloure la transversalitat de gènere en els actuacions de participació ciutadana.
3. Formació que s’impulsa des de la Direcció general de Participació Ciutadana
Exposa diferents projectes que reflecteixen aquestes àrees i engloben el model de
participació que s’impulsa a Catalunya:
1. Projecte per a que la tecnologia Decidim sigui proveïda per l’AOC als municipis
interessats.
2. Xarxa de participació territorial utilitzant els recursos cívics existents
3. Projecte per a la OIDP
4. Dictamen del Comitè de les Regions de la UE en participació: fomentar la participació
ciutadana a la UE i que les administracions intermèdies --dels municipis als governs
regionals-- puguin contribuir a "connectar" les institucions de la UE amb els ciutadans
i vice-versa
Actuacions transversals a la Comissió Tècnica per a la participació ciutadana
La sub-directora de Participació Ciutadana exposa els projectes que afectaran als
departaments:
1. Grups de treball per avançar en matèries comunes: acord marc i evolució del
portal. Es farà una sessió presencial per explicar el contingut de l’acord marc,
mentre estant es poden fer aportacions al grup de treball existent dins el propi
participa.gencat.cat. Igualment es crearà un grup de treball per a desenvolupar els
compromisos de qualitat en la participació ciutadana per a que després sigui
aprovat per la CITGO.
2. També s’explica que es crearan grups de treball específics per a assessoraments
més estratègics i sistèmics sobre participació en determinats departaments. En
concret durant l’any 2020 es treballarà amb el departament de Justícia, Territori i
Sostenibilitat i Educació. En el d’Educació hi intervé també l’Agència de Joventut del
TASF i es demana al TASF que la DGAIA s’hi pugui incorporar.
3. Mapa d’actors de la Generalitat que ha de ser una eina de doble sentit per als
departaments. completar-la amb els seus agents, poder-la fer servir per als canals de

participació i localitzar agents que poden ser interlocutors habituals d’altres
departaments però que puguin aportar en el canal de participació que s’activa.
Els reptes actuals d’aquest eina és la dispersió de criteris en LOPD depenent de
l’Assessoria Jurídica que hi intervingui; la interoperabilitat i l’actualització.
El departament de Salut s’ofereix a compartir el peu de LOPD que han fet servir
per al mapa d’actors per si pot servir per a altres unitats.
La Sub-direcció de Participació Ciutadana (SGPC) està elaborant etiquetes
temàtiques i territorials per poder classificar el mapa d’actors. S’enviaran als
departaments per a la seva validació.
En aquest punt es genera un debat sobre la necessitat de que els participants
s’inscriguin o no al registre de grups d’interès. Es fa palès que la diferència entre
efectuar lobi i participació en l’elaboració d’una política pública és la transparència
associada al procés participatiu en que els continguts del debat són públics, visibles i
oberts.
El departament de Justícia exposa que s’està tramitant l’Avantprojecte de Llei dels
grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques
de Catalunya. Es vol convertir l’actual Registre de grups d’interès de Catalunya en el
“Registre de representació d’interessos” fruit d’una definició més acurada de les
persones o organitzacions que s’hi han de registrar com a condició per mantenir
reunions amb directius i alts càrrecs. En aquest sentit des de la SG de Participació
ciutadana es demana crear un grup de treball per poder debatre i consensuar les
definicions de grup d’interès i els impactes que pot tenir en els processos
participatius.
4. S’explica que la nova llei catalana d’elaboració de normes ja ha començat la
tramitació i que es farà un grup de treball amb l’Àrea de Millora de la Regulació
del departament de Presidència i que es farà extensiu a membres de la comissió
tècnica els seus resultats. Des de la Sub-direcció de Participació Ciutadana es voldrà
fer èmfasi en la regulació no dels tràmit sinó de les garanties de qualitat que ha de
complir la participació en normativa: la influència en obert, tots els perfils involucrats
convidats i retorn d’aquesta participació.
En aquest debat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies demana que les
consultes es duguin a terme sobre temes rellevants.
El departament de Salut expressa la seva disconformitat en la manera en què es
percep la participació en la normativa, com a tràmit, i proposa que s’utilitzin noves
maneres d’explicar la consulta i millorar-ne l’accessibilitat per fomentar la participació
en aquestes consultes públiques prèvies.

Planificació d’Actuacions per a l’any 2020
La responsable de planificació exposa quantes actuacions es duran a terme i els criteris per
a que es duguin a terme amb qualitat quan no comptin amb el suport directe de la Sub-

direcció general de Participació Ciutadana. L’ús del portal com a eina de gestió i els
elements de comunicació són importants per a l’exercici 2020.

En matèria de formació en participació ciutadana es demana als departaments que demanin
a les seves unitats directives si és necessària encara la formació en consultes públiques
prèvies per saber el volum de demanda i organitzar-ne una o dues edicions l’any 2020

ACORDS
QUÈ
Enviar les etiquetes del mapa
actors per a validació dels
departaments
Validar les etiquetes del mapa
d’actors
Elevar a l’Agència catalana de
protecció de dades la disparitat
de criteris sobre correus
corporatius per a la introducció
al mapa d’actors
Enviar model de peu de LOPD
per a mapa d’actors
Crear un grup de treball per a
temes de participació ciutadana
vinculats amb la normativa

QUI
Sub-direcció de Participació
Ciutadana

QUAN
Novembre 2019

Tots els departaments

30 de gener 2020

Sub-direcció de Participació
Ciutadana

Desembre 2019

Departament de Salut

Novembre 2019

Sub-direcció general de
Participació Ciutadana.
Departament de Presidència i
Departament de Justícia
Grup de treball d’elaboració dels Sub-direcció de Participació
compromisos de qualitat en la
Ciutadana
participació
Demanar a la DGAIA si vol
Sub-direcció de Participació
formar part del grup de treball
Ciutadana. Departament de
interdepartamental de
Treball, Afers Socials i
participació infantil i juvenil
Famílies.
Recollir necessitat de formació
Tots els departaments
en consultes públiques prèvies

Febrer 2020

Febrer 2020

Desembre 2019

4 Desembre 2019

La secretària de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana

Blanca Rodà

Vist i-plau del president de la Comissió tècnica

Ismael Peña

