
Com establir calendaris de publicació de

dades obertes pel conjunt de les AAPP

Catalanes, enfocats a  temàtiques de màxim

interès per al conjunt de la ciutadania

(sostenibilitat, reduir la pobresa, igualtat de les

dones…)?

Quin és el model de governança de Dades que s'ocupi

des del disseny de la producció de les dades fins a la

seva explotació/difusió ciutadana que acordi

l'estandardització de dades obertes des de la

cooperació interinstitucional?

Cal incorporar mecanismes de transparència

que facilitin la governança ciutadana de les

dades  pròpies i les dades pel bé comú

(sobirania de les dades i dades amb

ciutadania al centre)?

Com garantir l’accés real i  la màxima

reutilització de les dades obertes per a

diferents perfils de persones usuàries?

Per garantir la qualitat de la informació s’han

de mostrar les dades tractades amb

representacions gràfiques bàsiques?

Quins són els grups d’interès principals a

mobilitzar per a aquest objectiu? Quins són els

agents públics clau?

Altres idees envers compromisos a impulsar

Pla d'Acció OGP Catalunya
Grup de treball Eix 3.  Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Sessió de treball 1. 14de juliol de 2021 

- D’acció i operatius - Transformadors, suposant un salt qualitatiu en el

seu camp 

- 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 suposar major burocratització als ajuntaments, sinó que els

permetin tenir eines i recursos per complir amb el govern obert

Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució de

resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP Catalanes.

Compromisos

Preguntes guia

- Ser triats per consens en el grup de treball

- Comprometre a les AAPP presents a la seva execució

- Implicar, al mateix temps, a la Generalitat de Catalunya i al món local (en

part o totalment)

- Ser específics

- Ser avaluables i verificables

- Tenir factibilitat de ser implementats en un període de 2-3 anys

Paraules i conceptes clau de l'eix

- Reutilització efectiva de dades obertes.

- Governança de dades (conjunt de normatives, procediments i polítiques que

estableixen la manera com s’han de gestionar les dades al llarg del seu cicle

de vida, integritat, consistència, disponibilitat, estandardització, manteniment,

traçabilitat, privacitat i qualitat)

- Oficina de dades a cada AAPP  

- Dades obertes i fàcils: comparables, reutilitzables, estructurades,

harmonitzades. Model comú a totes les AAPP.

- Interoperabilitat i modelatge de dades.

- Automatització de la publicitat activa. - Compromís de temporalitat de les

dades com a indicador de qualitat.

- Divulgació de Dades Obertes. Programa de cultura. Formació sobre dades

obertes.

- Avaluació de la qualitat de la informació (amb instruments externs).

Sistemes de control. Control documental; disseny i estructura de dades

vinculades a processos.- Potenciar l’oficina de Garantia d’Accés Informació

Pública.

- Fàcil accés, més enllà de les dades, documentació pública comprensible.

Superar la visió tecnològica.

Definir estandards

repecte a un X

Datatsets de diverses

temàtiques per

aconseguir dades de

diverses fonts /

institucions per

aboradr temàtiques

5-Descriure

les diferents

tipologies de

dades

Definir datasets estandaritzats

(permetria anàlisis

comparatius entre diferents

municipis o bé fer

agrupacions (comarques,...).

També es podrien predefinir

infografies que es generessin

automàticament. per facilitar

la interpretacio de les dades. 

Compartir totes les

bases de dades

públiques (amb formats

interoperables) per la

publicació d'informació

automàtica en els portals

de transparència

Vetllar perquè en

les dades

pensades per a

l'accés de

ciutadania s'usi el

llenguatge natural

Establir models de dades

unificats i interoperables

entre administracions, ja

sigui amb models propis

que s'adaptin

intercanvian dades o bé

amb un model global que

ja ho faci de forma nativa

Formar tècnics de

l'administració local

en la gestió de

dades obertes, i de

portals de dades

obertes. 

establir mencanismes

de coordinació entre

administracions per

inventaris possibles

conjunts a publicar

amb visió citizen-

centric

Crear un portal d'accés a

totes les dades obertes

de les AAPP, amb motor

de cerca i combinable

que retorni resultats a

partir de classificacions

generals

Crear un catàleg

de solucions

obertes i "as a

service" per part

de diverses admin

en l ambit de

dades

Definir 5 conjunts de

dades obligatoris per

de transparència que

interessa mostrar a la

ciutadania i que el seu

origen estigui en fons

administracions

supramunicipals

Implicar

ciutadania a

cocrear

l'estructuració i

descripcions

5-Agrupar les

dades segons el

seu oigen, segons

procedeixin del

ciutadà o de les

AAPP

Crear un punt centralitzat

d’accès a les dates inertes

que:

- serveixi de portal de dados

per les administraciones que

no en disposing; i

- reenviï als diversos portals /

webs de dades.

Una finestreta única de

dades.

Assegurar que les

dades estan

actualitzades

establint calendaris

de publicació I

despublicació

Definir criteris

d'estandaritzacio

de Datatsets per

aplicar la

pespectiva de

genere als

datasets

Qualsevol nou

procés, hauria de

contemplar una

guia de possibles

dades obertes a

publicar

Catàleg de dades

obertes transversals i

automatitzables, que

comparin dades i

apliquin IA a les

mateixes per la presa

de desicions

Presentar la informacio per

a la ciutadania de forma

gràfica, donnant opcio de

que persones fisiques,

juridiques i organismes es

puguin descarregar la

propia informacio per

tractar-la de la forma que

consideren idonez

Establir quins diversos

formats / formes haurien

de disposar ciutadans

de diversos perfils sobre

un número de 100

Datasets basics que

garanteixen l'acces a lles

dades públiques

Crear una estructura

de classificació de

datasets amb una

codificació comuna,

usant ja sistemes

existents o noves

classificacions

Classificació de

les dades i

datasets

 per necessitats

de l'usuari

Establir formats

estàndards per

topologies de dares;

idealment s’haurien

d’establir

normativamente, però

no necessariament.

Processos

senzills i de fàcil

accés per

publicar les

dades pe tota

l'organització

Priorització de

visualitzacions

tipus (i

compartibles) als

ens locals amb

visió ciutadana

creació d'un vocabulari

comú als datasets

públics més utilitzats

(ex. diccionari de dades

homogeni per

interoperabilitat en els

datasets més

consultats)

Usar formats

d'arxiu

standard,

com CSV o

similars

Guia per a la

decripció de les

dades obertes

(què signfiquen

els camps, ex.

"Ciutadà/na)

Establir quin son les Dataset

volem tenim disponbles en

diversos formats per la seva

reuilitzacio efectiva ajudin a

seguir ia vançar en la

recuperacio Econonomica.

Dades sobre ajusts/

subvencions, tributs i

activitats economica útils per

a ciutdania i conjunt AAPP

Fomentar la

col·laboració publica-

publica facilitada per

una entitat no pública

en 2 ambits concrets

(treball i energia)

creació d'una

ontologia de

les dades

obertes

Crear grups de

treball estables

de co-creació

de datasets

AAPP - societat

civil

Crear guies

estandards dels

vocabularis de

metadades

extraporables a

tota AAPP

Vocabulari

senzill

Definir 50

datsets

estnadaritszats

per a seguir els

ODS

Definir 50 datsets

clau que volem

tinguim maixma

qualitat orientat a la

reactivacio

economica seguiment

dels fons NExt

Generation

Decidir quines

dades es

poden

presentar amb

visors

Catalogar

conjunts de

dades

obertes

Decidir quines

dades es

poden

visualitzar amb

storytellers

Transparència local

al publicar dades i

no solament per

efectes de la pàgina

sense possibilitat de

participació real

Les dades i

informació

pública sigui

comprensible per

la ciutadania a

nivell local

Dinàmica 1. Priorització dels reptes

2, Connectar els calendaris de publicació de dades obertes a les temàtiques de màxim interès per al

conjunt de la ciutadania.

3. Garantir l’accés real a les dades: possible reutilització per a diferents perfils de

persones usuàries.

4. Governança de Dades de cada institució i del conjunt d'institucions. Cicle de

producció de les dades fins a la seva explotació/difusió ciutadana, garantint el

manteniment i les sèries temporals.

5. Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions.

6. Qualitat de les dades i analítica de dades: veracitat, integritat, anàlisi de

combinacions de datasets.

7. Fomentar visualitzacions més comprensibles al portal de transparència, entesa com

una necessitat clau per a millorar la publicitat activa als portals de transparència.

1. Cal avançar per a disposar d'informació actualitzada, accessible, correctament estructurada i fàcilment

comprensible per a la ciutadania, sigui amb origen dades obertes (que pot permetre mostrar la

informació de manera dinàmica, amb gràfiques, mapes, taules...), o a partir de descripcions manuals

incorporades pels ens, però fetes des d’una òptica ciutadana “citizen centric”.

Dinàmica 2. Pluja d'idees de compromisos

Definir

visualitzacions

entenedores de

les dades

obertes per

transparència

Desenvolupar un

"auditor o validador

automàtic" de les

dades vs. l'estandard

del tipus de dataset

Vocabulari bàsic

per funcions i

definició 

indcadors d'ús de

les dades per a

poder potenciar i

millorar els que

tinguin més valor

per a la ciutadania

Inventari de dades per

automatitzar  ítems de

transparència, a partir

de serveis comuns de

fonts Diputacions (i

organismes gestió

tributaria)

Accessibilitat i

visualització

entenedora de dades

i informació

Participació

ciutadania, visió

usuari/usuària,

col·laboració púb-priv

Estandarització de

dades i datasets,

interoperabilitat

Coordinació

interadministrativa,

serveis comuns

Descripció de dades
Formació i

capacitació


