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Qüestions prèvies

• 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

• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que 

representem
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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 de debat
• Dinàmica: priorització de reptes i pluja d’idees envers potencials compromisos
• Definició de la persona portaveu o representant del grup
• Explicació de properes passes 
• Enquesta d’avaluació 
• Tancament 
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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 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. 

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

Qui pot participar en l’elaboració 

del Pla d’Acció OGP?

• Administracions públiques de tot el 

territori català.

• Societat civil organitzada.

• Persones expertes.

• Ciutadania.

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.
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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. 

• 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

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: 

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

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

Objectius de la sessió:

• Acordar el compromís a realitzar i 

començar a debatre’l

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 

Objectius de la sessió:

• Concretar el compromís prioritzat

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

Sessió 1 (avui) Sessió 2 (16 de setembre) Sessió 3 (29 de setembre)

Debat intra organització per 

seguir fent aportacions a la pluja 

d’idees al participa.catalunya

Debat intraorganitzacional 

envers factibiltat i concreció

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



• 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.

Pla d’Acció OGP Catalunya

Presentació de la visió del Pla d’Acció OGP Catalunya

Aspectes generals de la visió a llarg termini
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Presentació de la proposta d’eixos de debat

Eixos estructurals

1. Ecosistema de 

participació 

ciutadana

Eixos sectorials

4. Drets de les dones i 

perspectiva de gènere

2. Integritat pública, 

anticorrupció i bon 

govern

3. Governança de les 

dades obertes i 

qualitat de la 

informació pública 

5. Qualitat de vida social, 

solidària i sostenible 

• Igualtat de tracte i no 

discriminació

• Equitat

• Respecte dels DDHH

• Diversitat

• Accés a l’habitatge

• Cohesió social i 

territorial

• Educació

• Sostenibilitat amb 

innovació urbanística

• Projectes cooperatius

• Accés a la cultura i a la 

creació

• Visibilització de la 

realitat de les dones

• Dades obertes i 

drets de les  dones

• Datasets amb 

dades obertes 

desagregades 

• Diversitat

• Perspectiva 

interseccional

• Paritat

• Participació efectiva

• Identitat de gènere

• 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

• Integritat 

professional

• Reciclatge 

professional

• Bústia i comitès 

d’ètica

• Contractació pública

• Relacions público-

privades

• Plans d’integritat

• Avaluació

• Control del frau

• Portals de dades 

obertes

• Reutilització efectiva 

de dades obertes -

dret d’accés a la 

informació pública

• Governança de 

dades



Eix 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible

Paraules i conceptes clau:

• Igualtat de tracte i no discriminació

• Equitat

• Respecte dels DDHH

• Diversitat

• Accés a l’habitatge

• Cohesió social i territorial

• Educació

• Sostenibilitat i igualtat amb innovació 

urbanística i social (assentaments urbans 

a escala humana, energies renovables, 

parc càrregues vehicles, enllumenat 

públic...). Transició ecològica i energètica. 

Adaptació climàtica

• Projectes cooperatius. Col·laboració 

d’actors. Acció comunitària. Ecosistema de 

participació

• Models de dades sense biaix social

• Violència institucional

• Edatisme. Drets de les persones grans 

• Accés a la cultura i a la creació
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Presentació de l’eix de debat: fitxa

Reptes:

1. Posar a la “persona” al centre de l’acció de govern obert a tots els nivells de les 

administracions públiques de Catalunya, per  ajudar a millorar la “qualitat de vida” en 

l’aspecte social, solidari i sostenible. 

2. Aconseguir informació veraç sobre les realitats diverses.

3. Aconseguir informació pública comprensible per visibilitzar les situacions de discriminació.

4. Millorar el dret a la participació de manera igualitària i equitativa.

5. Millorar l’acció comunitària i la interacció de la ciutadania.

6. Donar veu als agents socials i a les persones a l’hora de definir les polítiques socials.

7. Aconseguir la transformació transversal i transparent del model socioeconòmic actual fins a 

un altre que ens permeti assolir el desenvolupament sostenible segons els 17 objectius de 

l’Agenda 2030.

8. Assegurar que els i les alumnes adquireixin coneixements teòrics i pràctics per a promoure 

els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció de la cultura de pau i no 

violència, la valoració de la diversitat cultural (ODS 4.7).

9. Assegurar l’accés a l’habitatge i als seus serveis bàsics (ODS 11.1).

10. Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la planificació i gestió 

participativa, integrada i sostenible (ODS 11.3).

11. Protegir el patrimoni cultural i natural (ODS 11.4).
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció

Compromís “Movilidad y transporte”

“Plan de acción de Buenos Aires 2018 -2020”

Es preveuen un conjunt d’accions vinculades a l’ús de la bicicleta i a la xarxa de metro.

Envers l’ús de la bicicleta es contemplen les següents accions:

• Publicar, de manera accessible, la informació referent al foment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (ciclovies, programa

EcoBici, pàrquings, activitats de foment de l’ús de la bicicleta, etc.)

• Generar instàncies de feedback ciutadà sobre la seva satisfacció, retre comptes i rebre suggerències

• Realitzar un informe amb indicadors de l’estat del transport de bicicleta a la ciutat, que inclogui el feedback ciutadà, per tal de ser

considerats en futurs processos de planificació

Descripció: 

• Millorar la planificació de polítiques de promoció de l’ús de la bicicleta a partir d’obrir i apropar el procés de formulació de polítiques i 

programes

• Promoure pràctiques de mobilitat sostenible i segura a través d’informació, eines de comunicació i assessorament

• Optimitzar recursos i potenciar i redirigir accions a través de l’estímul del treball col·laboratiu entre el sector públic, el privat i el tercer 

sector

Objectius: 

Liderat per la Subsecretaria de Mobilitat Sostenible i Segura de la Ciutat de Buenos Aires, així com per “Subterráneos de Buenos Aires 

Sociedad del Estado”. 

• Amb la col·laboració d’altres AAPP: Secretaria de Transport o Secretaria de Cultura Ciutadana i Funció Pública de la Ciutat de BA

• Amb la col·laboració de persones usuàries dels serveis, universitats i instituts que treballin temes de mobilitat sostenible, SubteData, 

entre d’altres

Agents: 

Març 2019 - agost 2020Terminis: 

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Buenos-Aires_Action-Plan_2018-2020_ES.pdf

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Buenos-Aires_Action-Plan_2018-2020_ES.pdf
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció

Compromís “Shared Reasoning on a Complex Issue - Ending Homelessness”

“City of Austin 2016-17 Action Plan”

Descripció: 

• Reforçar la col·laboració en l’abordatge de problemàtiques complexes de la ciutat

• Millorar la presa de decisions, promovent decisions i tries informades

• Prevenir la criminalització de les persones sense llar
Objectius: 

Liderat per: 

• Administració Pública: Oficina d’Innovació de la Ciutat d’Austin 

• Societat Civil:  Ending Community Homelessness Coalition, Downtown Austin Alliance, Leadership Austin
Agents: 

Desembre 2016 – agost 2017Terminis: 

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/05/Austin_Subnational_ActionPlan20161201_2.pdf

Cocreació d’un mapa de sistemes a través d’un equip multisectorial (administració pública i societat civil) sobre el

sensellarisme, generant un procés de raonament compartit que generi coneixement sobre aquesta temàtica, derivant i

en recomanacions pressupostàries per una adequada gestió i presa de decisions del govern local.

El mapa inclourà informació dels “pain points”, experiències, necessitats i barreres sobre les persones en situació de

sensellarisme, persones prestadores de serveis i membres de la comunitat.

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/05/Austin_Subnational_ActionPlan20161201_2.pdf


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)

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.

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.

Pla d’Acció OGP Catalunya

Eina per la dinàmica
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Dinàmiques

1. Reflexió individual (post it grocs)

2. Debat col·lectiu per l’agrupació i resolució de dubtes envers les 

aportacions individuals

Dinàmica 1. Priorització

1. Escollir els dos reptes que es considera que cal 

prioritzar a l’hora de consensuar un compromís (post it

blaus)

2. Possibilitat d’afegir nous reptes (post it grocs)

Dinàmica 2. Pluja d’idees envers compromisos

Atenció! Pensar en 

compromisos per abordar 

els reptes prioritzats a 

través de polítiques i 

mecanismes de Govern

Obert
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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 (27 d’octubre, 15h30)
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Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?

Maig 2021 Juny 2021 Juliol 2021

• 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

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

• 12/7 – 16/07. Constitució grups de treball i 

primera sessió

• 9/7. 2ª Sessió informativa OGP

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

Agost 2021 Setembre 2021 Octubre 2021

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa

• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 3030

• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP

31

• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:           

sessions 2 i 3

Properes passes: calendari
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Grup 1. 

Ecosistema de 

participació 

ciutadana

Grup 4. Drets de 

les dones i 

perspectiva de 

gènere

Grup 2. Integritat 

pública, 

anticorrupció i 

bon govern

3. Governança de 

les dades obertes i 

qualitat de la 

informació pública

5. Qualitat de vida

social, solidària i

sostenible

Reunió I:12/07/21 

Reunió II:13/09/21

Reunió III:27/09/21

Reunió I:13/07/21

Reunió II: 14/09/21

Reunió III:28/09/21

Reunió I:14/07/21

Reunió II: 08/09/21

Reunió III: 21/09/21

Reunió I:15/07/21

Reunió II: 09/09/21

Reunió III: 22/09/21

Reunió I: 15/07/21*

Reunió II: 16/09/21

Reunió III: 29/09/21

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

Properes passes: calendari

• Dates de les sessions: 



Pla d’Acció OGP Catalunya

Properes passes

Fòrum de debat al Participa.Cataluya: 
• https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/27/

Segona sessió: 
• 16/09/21, de 15h30 a 17h30 

Tercera sessió: 
• 29/09/21, de 15h30 a 17h30

Per acabar, volem saber la teva opinió: contesta l’enquesta: 

https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/

https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/27/
https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/
https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/
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Sessió 1
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