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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la primera sessió del Grup de Treball de l’Eix. 3. Governança de 

les dades obertes i qualitat de la informació pública, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció 

OGP Catalunya. 

1.1. Antecedents i context 

L’octubre de 2020, Catalunya entra a formar part de l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança 

Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb l’objectiu 

d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, apoderar la ciutadania, lluitar 

contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies. 

Catalunya entra a l’OGP després d’aprovar-se la candidatura presentada per la Generalitat en nom 

de tots els membres de la Xarxa de Governs Transparents i també per Iniciativa Barcelona Open Data 

en nom d’un conjunt d’entitats de la societat civil. Una candidatura que, a més, va rebre el suport de 

moltes altres entitats i ciutats catalanes. 

La incorporació de Catalunya a l’OGP comporta la cocreació d’un pla d’acció entre administracions 

públiques i societat civil, en diferents àmbits de debat, emfatitzant la transparència, les dades obertes, 

la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció i amb l’objectiu de millorar la democràcia i 

aprofundir en la bona governança. Aquest pla d’acció estarà format per diversos compromisos 

concrets que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i administració 

local) durant els pròxims anys.  

La present sessió és un dels espais de debat generats per cocrear el pla d’acció mencionat. 

Concretament, els grups de treball són els espais encarregats de consensuar i concretar els 5 

compromisos del pla. En el marc del procés, es constitueix un grup de treball per cada eix de debat:  

 Eix de debat 1. Ecosistema de participació ciutadana 

 Eix de debat 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern 

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

 Eix de debat 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere 

 Eix de debat 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible 

Cada un dels grups està format per aproximadament 15 a 20 persones vinculades amb l’eix específic 

de treball de cada grup i que  representen 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 

https://www.opengovpartnership.org/es/
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1.2 Objectius del procés de cocreació i de la sessió 

El procés de cocreació té els següents objectius:  

 Elaborar el Pla d’Acció OGP Catalunya pels propers anys 

 Fomentar les sinergies i la col·laboració entre agents i entitats que treballen pel govern obert 

a Catalunya 

Per altre banda, la primera sessió de cada un dels grups de treball té els següents objectius:  

 Constituir el grup de treball i fer la presentació de les persones i entitats membres 

 Llistar potencials compromisos a través d’una primera dinàmica de pluja d’idees i debat 

En els següents enllaços es pot consultar la fitxa prèvia envers l’eix de treball, així com la presentació 

guia de la sessió al participa.catalunya.  

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/113/Eix_Governan%C3%A7a_de_les_DO_i_qualitat_de_la_inf_pub.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/134/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_1_GT_Dades_obertes.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/134/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_1_GT_Dades_obertes.pdf
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2. Assistència i participació 
A la sessió del grup de treball hi participen un total de 19 persones, de les quals el 37% són de gènere 

femení i el 63% són de gènere masculí. Així mateix, el 58% són persones representants 

d’administracions públiques, el 26% representen a entitats de la societat civil, el 11% representen a 

l’acadèmia i el 5% són persones participants a títol individual. 

Taula 1. Detall de les persones i entitats participants 

Persona Gènere Entitat Tipologia 

1. Albert Cañigueral Home Generalitat de Catalunya Administració 

pública 

2. Bruno González Home Oficina Antifrau de Catalunya Administració 

pública 

3. Carles Folch Home Generalitat de Catalunya, 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

Administració 

pública 

4. Clara Sardà i Bosch Dona Generalitat de Catalunya, 

Departament d'Acció Exterior i 

Govern Obert 

Administració 

pública 

5. Fernando Fuster- 

Fabra 

Home Observatori Català contra la 

Corrupció (O3C) 

Societat Civil 

6. Ferran Farriol Vilà Home Consorci Administració Oberta de 

Catalunya (AOC) 

Administració 

pública 

7. Francesc Giménez Home Associació d’Arxivers - Gestors 

Documentals de Catalunya (AAC) 

Societat Civil 

8. Jan Reñé Home Associació Catalana de Municipis Administració 

pública 

9. Joan De la Paz Home Federació de Municipis de 

Catalunya 

Administració 

pública 

10. Joaquim Dorda Home Generalitat de Catalunya Administració 

pública 

11. Jonatan Home Sitges Voluntaris Socials Societat Civil 

12. Josep Ballber Home Universitat de Lleida Acadèmia 

13. Lourdes Muñoz Dona Iniciativa Barcelona Open Data Societat Civil 

14. Magda Lorente Dona Diputació de Barcelona, Gabinet 

Innovació Digital 

Administració 

pública 
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15. Montserrat Clotet i 

Masana 

Dona Ajuntament de Manresa Administració 

pública 

16. Montserrat Flores 

Juanpere 

Dona Ajuntament de Reus Administració 

pública 

17. Pepita Raventós Dona Universitat de Lleida Acadèmia 

18. Pilar Campos Dona Associació d’Arxivers - Gestors 

Documentals de Catalunya (AAC) 

Societat Civil 

19. Samuel Argento Home Empresa privada Participant a títol 

personal 
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3. Recull d’aportacions 
A continuació, es presenta el buidatge de les aportacions realitzades per part de les persones 

assistents a la sessió de treball, en el marc de la dinàmica de pluja d’idees realitzada.  

Per més detall, es pot consultar el document resultant de la dinàmica (“Pluja d’idees - Mural”) a la 

plataforma participa.catalunya (enllaç). 

3.1 Aportacions envers compromisos per l’eix de debat 3. 

Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública 

A la sessió, es realitza una primera dinàmica de priorització de reptes i una segona dinàmica per 

recollir potencials compromisos, ambdues en el marc de l’eix de debat del Grup de Treball Eix 3. 

Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública. El llistat de potencials 

compromisos es seguirà treballant a les següents sessions per tal de consensuar i concretar el 

compromís a incloure al Pla d’Acció OGP.  

De forma prèvia a la dinàmica, i per tal de fomentar el debat, es presenten paraules i conceptes clau 

considerats inclosos dins l’eix, així com els principals reptes identificats (llistat no exhaustiu sinó 

il·lustratiu):  

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. 

Reptes  

 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, 

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/139/Mural_GT_Eix_3_Dades_obertes_s1_14jul.pdf
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taules...), o a partir de descripcions manuals incorporades pels ens, però fetes des d’una 

òptica ciutadana “citizen centric”. 

 Connectar els calendaris de publicació de dades obertes a les temàtiques de màxim 

interès per al conjunt de la ciutadania. 

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

usuàries. 

 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. 

 Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions. 

 Qualitat de les dades i analítica de dades: veracitat, integritat, anàlisi de combinacions de 

datasets.  

 Fomentar visualitzacions més comprensibles al portal de transparència, entesa com una 

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

En el marc de la primera dinàmica de priorització de reptes, es recullen les següents votacions:  

1. Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions: 11 vots 

2. 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”: 8 vots 

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

datasets: 5 vots 

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

necessitat clau per a millorar la publicitat activa als portals de transparència: 4 vots 

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

usuàries: 3 vots 

6. Connectar els calendaris de publicació de dades obertes a les temàtiques de màxim 

interès per al conjunt de la ciutadania: 2 vots 

7. 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: 2 vots 

En base a la priorització dels dos primers reptes (marcats en negreta), es procedeix a realitzar la 

dinàmica de pluja d’idees envers potencials compromisos pel Pla d’Acció OGP Catalunya que els 

abordin. A continuació, es presenten les diferents aportacions recollides, agrupades segons la 

temàtica o concepte al que fan referència, indicant debat generat (en cas que es realitzés), reptes 

i àmbits de la visió que aborden:  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontacte.aoc.cat%2Fbrowse%2FSE-2806&data=04%7C01%7Cblanca.roda%40gencat.cat%7C320bf6f86e73420b441508d94132bdd0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637612509776434078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=M1L806%2FBT3Ohtihp9am4CMWFRPqWkrd6re9Xvb3%2B750%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontacte.aoc.cat%2Fbrowse%2FSE-2806&data=04%7C01%7Cblanca.roda%40gencat.cat%7C320bf6f86e73420b441508d94132bdd0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637612509776434078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=M1L806%2FBT3Ohtihp9am4CMWFRPqWkrd6re9Xvb3%2B750%3D&reserved=0
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Agrupació 1: Definició i estandardització dels datasets o conjunts de dades obertes 

més rellevants 

Descripció 

Accions enfocades a estandarditzar i publicar els conjunts de dades obertes més rellevants per 

fomentar la transparència de les administracions públiques i assegurar la interoperabilitat de 

dades. Inclou accions de definició dels datasets més rellevants, definició dels criteris 

d’estandardització, establiment de formats estàndards o establiment de models unificats, entre 

d’altres. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Definir 50 datasets estandarditzats per a seguir els ODS 

 Definir datasets estandarditzats (permetria anàlisis comparatius entre diferents municipis o 

bé fer agrupacions (comarques,...).  

 Definir 50 datasets clau que volem tinguin màxima qualitat orientat a la reactivació 

econòmica, seguiment dels fons Next Generation 

 Establir quins són els Dataset que volem tenir disponibles en diversos formats per la seva 

reutilització efectiva ajudin a seguir i a avançar en la recuperació econòmica. Dades sobre 

ajusts/ subvencions, tributs i activitats econòmica útils per a ciutadania i conjunt AAPP  

 Catàleg de dades obertes transversals i automatitzables, que comparin dades i apliquin IA 

a les mateixes per la presa de decisions 

 Catalogar conjunts de dades obertes 

 Definir criteris d’estandardització de Datasets per aplicar la perspectiva de gènere als 

datasets 

 Definir estàndards respecte a un x Datasets de diverses temàtiques per aconseguir dades 

de diverses fonts /institucions per abordar temàtiques 

 Usar formats d'arxiu estàndard, com CSV o similars 

 Establir formats estàndards per tipologies de dates; idealment s’haurien d’establir 

normativament, però no necessàriament 

 Creació d'un vocabulari comú als datasets públics més utilitzats (ex. diccionari de dades 

homogeni per interoperabilitat en els datasets més consultats) 

 Establir mecanismes de coordinació entre administracions per inventaris possibles conjunts 

a publicar amb visió citizen-centric 

 Inventari de dades per automatitzar  ítems de transparència, a partir de serveis comuns de 

fonts Diputacions (i organismes gestió tributaria) 

 Establir models de dades unificats i interoperables entre administracions, ja sigui amb 

models propis que s'adaptin intercanviant dades o bé amb un model global que ja ho faci 

de forma nativa 

 Compartir totes les bases de dades públiques (amb formats interoperables) per la 

publicació d'informació automàtica en els portals de transparència 
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Debat generat 

Una de les persones assistents a la sessió destaca i comparteix dues iniciatives que 

considera referents envers la publicació de datasets, les quals permeten la fiscalització per 

part de la ciutadania:  

 https://www.seu-e.cat/ca/web/rubi/dades-obertes/-

/dadesobertes/showConjuntsDades/economia?p_auth=koL7NhvU  

 http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/manresa/2020  

 

També es menciona que moltes administracions ja s’estan coordinant, i es destaca el treball 

del Consorci AOC en aquest sentit. Davant aquest fet, algunes persones participants 

consideren que el que caldria prioritzar és la definició dels datasets més rellevants per tal 

que totes les administracions públiques utilitzin i publiquin els mateixos. Per la seva banda, 

des de l’AOC es menciona que ja s’està treballant amb la Generalitat de Catalunya i un grup 

d’ens locals en la sistematització, automatització i normalització d’un conjunt de datasets, 

però existeix la voluntat d’estendre-ho, també més enllà del món local. 

 

En el marc del debat es proposa que la unificació es basi en un mateix software, com es fa 

en l’àmbit sanitari. No obstant, es menciona que el principi d’autonomia local impedeix 

establir una obligació en aquest sentit, tot i que es poden oferir solucions tecnològiques a 

les que les diferents administracions públiques es poden oferir (veure agrupació nº4).  

 

Per altre banda, es destaca la importància de fer un pas previ a l’estandardització de 

datasets (“backoffice”): buscar formes per tal que les administracions públiques locals 

puguin netejar les seves dades i assegurar que són de fonts fiables, de manera que es 

generin dades reals i de qualitat que siguin interoperables i que es puguin utilitzar per crear 

projectes (vinculat amb l’agrupació nº3).  

Vinculat a la priorització de datasets, es debat envers la temàtica d’aquests (veure el detall en 

el marc de l’agrupació nº2).  

Repte/s que aborda: 

 Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions. 

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

usuàries 

Agrupació 2: Temàtiques a abordar en el marc del compromís prioritzat, 

especialment pel que fa a datasets a estandarditzar 

Descripció 

S’agrupen les diferents aportacions que emfatitzen o prioritzen temàtiques concretes en el 

marc de les actuacions que es preveuen envers dades obertes: ODS, reactivació econòmica, 

treball, energia, gènere, entre d’altres. La majoria d’aquestes aportacions fan referència a la tria 

dels datasets a estandarditzar. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/rubi/dades-obertes/-/dadesobertes/showConjuntsDades/economia?p_auth=koL7NhvU
https://www.seu-e.cat/ca/web/rubi/dades-obertes/-/dadesobertes/showConjuntsDades/economia?p_auth=koL7NhvU
http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/manresa/2020
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Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Definir 50 datasets estandarditzats per a seguir els ODS 

 Definir 50 datasets clau que volem tinguin màxima qualitat orientat a la reactivació 

econòmica, seguiment dels fons Next Generation 

 Establir quin son les Dataset volem tenim disponibles en diversos formats per la seva 

reutilització efectiva ajudin a seguir i avançar en la recuperació econòmica. Dades sobre 

ajusts/ subvencions, tributs i activitats econòmica útils per a ciutadania i conjunt AAPP  

 Definir criteris d’estandardització de Datasets per aplicar la perspectiva de gènere als 

datasets.  

 Inventari de dades per automatitzar  ítems de transparència, a partir de serveis comuns de 

fonts Diputacions (i organismes gestió tributaria) 

 Fomentar la col·laboració publica-publica facilitada per una entitat no pública en 2 àmbits 

concrets (treball i energia) 

Debat generat 

 

Algunes de les persones presents representants de l’administració pública consideren que, 

tot i que en l’àmbit de dades obertes caldria anar més enllà del mínim obligatori per 

normativa, seria positiu centrar-se en la temàtica de la transparència. Aquesta opció es 

justifica per diversos motius: el termini temporal limitat establert per l’execució dels 

compromisos del Pla d’Acció OGP, l’entrada en vigor de l’últim reglament, el fet que molts 

ajuntaments estarien disposats a col·laborar donat que per normativa hi estan obligats, i 

finalment en tot el treball a fer en el marc de l’anàlisi i la definició de la publicitat activa 

(està pendent vincular-ho a uns estàndards de datasets amb els formats pertinents).  

 

No obstant, es menciona que és una mica estrany establir un compromís basat en una 

obligació ja present a la normativa. Altres participants de l’administració pública consideren 

que ja s’està treballant en la homogeneïtzació de dades per complir amb les obligacions 

de transparència, i que el compromís a incloure al Pla d’Acció OGP hauria de ser una 

activitat emblemàtica que la ciutadania visualitzi com a útil i la reconegui. Es posa com a 

exemple el projecte per generar una app compartida entre diverses administracions 

públiques per mapejar i visibilitzar els aparcaments disponibles per a persones amb 

discapacitat, idea que neix d’una organització de la societat civil.  

 

En aquest sentit, des de la societat civil, es recalca que cal afegir una variable, a l’hora de 

prioritzar la temàtica dels datasets més rellevants: la utilitat de les dades per part de la 

ciutadania i per la presa de decisions públiques. En aquest sentit, es posa l’exemple de la 

necessitat que les dades envers l’atur estiguin desagregades per gènere i sexe. Des de 

l’administració pública es menciona que quan es creen datasets, sovint es fa a partir de les 

obligacions legals i/o des del que des de l’administració pública es considera que la 

ciutadania vol. No obstant, al no preguntar-ho a la ciutadania, sovint s’equivoquen. Per 

aquest motiu és fonamental involucrar a la ciutadania i crear els datasets en funció dels 

seus interessos. Finalment, també hi ha persones representants de l’administració pública 

que consideren que cal formació i conscienciació prèvia a la ciutadania per tal que aquesta 

sàpiga quines dades i quina informació necessita (aquest debat es vincula amb 

l’agrupació nº5).  
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En base a aquest debat, es considera, tant per part de persones representants de 

l’administració pública com de la societat civil, que cal treballar en la definició de quins són els 

reptes més rellevants a abordar en el marc del compromís que es prioritzi, de manera que 

també sigui un compromís interinstitucional. En aquest sentit, es menciona que cal tenir en 

compte la diferent capacitat d’actuació d’ajuntaments petits i grans. Per tant, en alguns casos 

caldrà adaptar les actuacions que es generin a ajuntaments de municipis petits, o bé caldrà 

generar suport a través de la col·laboració i l’entrega d’eines per part d’entitats de segon nivell.  

Repte/s que aborda: 

 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”. 

 Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions. 

Agrupació 3: Generació, descripció i classificació de dades obertes  

Descripció 

Accions vinculades amb el treball de backoffice o més intern, que asseguri la generació de 

dades de qualitat, així com l’elaboració de descripcions i classificacions explícites i comunes 

envers dades obertes entre administracions públiques. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Buscar formes per tal que les administracions públiques locals puguin netejar les seves 

dades i assegurar que són de fonts fiables, de manera que es generin dades reals i de 

qualitat que es puguin creuar i utilitzar per crear projectes. 

 Vocabulari bàsic per funcions i definició  

 Creació d'un vocabulari comú als datasets públics més utilitzats (ex. diccionari de dades 

homogeni per interoperabilitat en els datasets més consultats) 

 Crear guies estàndards dels vocabularis de metadades extrapolables a tota AAPP 

 Guia per a la descripció de les dades obertes (què signifiquen els camps, ex. "Ciutadà/na) 

 Descriure les diferents tipologies de dades 

 Creació d'una ontologia de les dades obertes 

 Agrupar les dades segons el seu origen, segons procedeixin del ciutadà o de les AAPP 

 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 

 Implicar a la ciutadania a cocrear l'estructuració i descripcions 
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Debat generat 

En el debat, es fa èmfasis en que de forma prèvia a l’estandardització de datasets, cal un treball 

previ en el marc de la generació de dades de qualitat, basades en descripcions comunes i 

explícites. 

Repte/s que aborda: 

 Qualitat de les dades i analítica de dades: veracitat, integritat, anàlisi de combinacions de 

datasets. 

Agrupació 4: Serveis comuns entre administracions públiques envers dades i 

informació pública 

Descripció 

Generació d’eines i serveis comuns per les diferents administracions públiques vinculats amb 

la generació i publicació de dades (portal centralitzat d’accés a dades, visualitzacions tipus, 

guies de vocabulari, models de dades, etc.). 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Crear un punt centralitzat d’accés a les dates inertes que:- serveixi de portal de dades per 

les administracions que no en disposin; i- reenviï als diversos portals / webs de dades. Una 

finestreta única de dades. 

 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 administracions 

en l’àmbit de dades 

 Processos senzills i de fàcil accés per publicar les dades per tota l'organització 

 Inventari de dades per automatitzar  ítems de transparència, a partir de serveis comuns de 

fonts Diputacions (i organismes gestió tributaria) 

 Establir mecanismes de coordinació entre administracions per inventaris possibles conjunts 

a publicar amb visió citizen-centric 

 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 

 Desenvolupar un "auditor o validador automàtic" de les dades vs. l’estàndard del tipus de 

dataset 

 Priorització de visualitzacions tipus (i compartibles) als ens locals amb visió ciutadana 

 Qualsevol nou procés, hauria de contemplar una guia de possibles dades obertes a publicar 

 Creació d'un vocabulari comú als datasets públics més utilitzats (ex. diccionari de dades 

homogeni per interoperabilitat en els datasets més consultats) 

 Crear guies estàndards dels vocabularis de metadades extrapolables a tota AAPP 
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 Establir models de dades unificats i interoperables entre administracions, ja sigui amb 

models propis que s'adaptin intercanviant dades o bé amb un model global que ja ho faci 

de forma nativa  

 Generar o oferir solucions tecnològiques, com softwares, per facilitar a les administracions 

públiques la gestió i publicació de dades obertes.  

 Oferir softwares per homogeneïtzar datasets, dissenyant o aplicant una capa que extregui 

directament les dades – aprofitar els recursos Next Generation per la digitalització.  

 Finestra única d’accés a les dades, donat que existeixen multiplicitat de dades i de punts 

d’accés (Datamexico com a referent internacional, www.datamexico.org.  

Debat generat 

En el debat es menciona que ja hi ha coordinació de la part operativa per la publicació de 

dades, i algunes persones participants consideren que el que falta és una finestra única d’accés 

a la multiplicitat de dades disponibles. 

Repte/s que aborda: 

 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”. 

Agrupació 5: Participació de la ciutadana i aplicació de la visió/perspectiva ciutadana 

Descripció 

Accions enfocades a incorporar la participació i perspectiva de la ciutadania en la publicació i 

accés de dades obertes, en actuacions o fases com la selecció de dades a prioritzar, la definició 

de visualitzacions accessibles, l’estructuració i classificació de les dades o la cocreació de dades, 

entre d’altres. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Indicadors d'ús de les dades per a poder potenciar i millorar els que tinguin més valor per 

a la ciutadania 

 Priorització de visualitzacions tipus (i compartibles) als ens locals amb visió ciutadana 

 Implicar ciutadania a cocrear l'estructuració i descripcions 

 Agrupar les dades segons el seu origen, segons procedeixin del ciutadà o de les AAPP 

 Transparència local al publicar dades i no solament per efectes de la pàgina sense 

possibilitat de participació real 

 Classificació de les dades i datasets  per necessitats de l'usuari 

 Crear grups de treball estables de cocreació de datasets AAPP - societat civil 

 Fomentar la col·laboració publica-publica facilitada per una entitat no pública en 2 àmbits 

concrets (treball i energia) 

http://www.datamexico.org/
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 Establir mecanismes de coordinació entre administracions per inventaris possibles conjunts 

a publicar amb visió citizen-centric 

 Ciutadania com a generadora de dades 

Debat generat 

Durant el debat, es fa èmfasis en considerar la utilitat de les dades per part de la ciutadania 

i per tal de prendre decisions públiques, a l’hora de pensar en les actuacions a realitzar. Així 

mateix, es considera necessari involucrar a la ciutadania en la definició, per exemple, dels 

datasets a publicar, donat que aquesta decisió cal que estigui basada en els interessos de 

la ciutadania. No obstant, algunes persones assistents consideren que cal una feina de 

formació i conscienciació prèvia per tal que la ciutadania sàpiga quines dades i informació 

necessita. Per altre banda, també es considera rellevant considerar a la ciutadania com a 

generadora de dades.  

 

Es menciona que fer el salt cap a la cocreació en aquest àmbit de treball pot ser un element 

diferenciador, element buscat en els compromisos a incloure al Pla d’Acció OGP. En aquest 

sentit, s’insta a identificar bones pràctiques que s’estiguin realitzant i que puguin ser aplicables 

a Catalunya. 

Repte/s que aborda: 

 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”. 

 Connectar els calendaris de publicació de dades obertes a les temàtiques de màxim interès 

per al conjunt de la ciutadania. 

Agrupació 6: Accessibilitat i visualització entenedora de dades i informació 

Descripció 

Accions amb l’objectiu de fomentar i facilitar la visualització, interpretació i ús de les dades per 

part de la ciutadania, abordant variables com el vocabulari, la visualització o els formats. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Decidir quines dades es poden presentar amb visors 

 Vocabulari senzill 

 Decidir quines dades es poden visualitzar amb storytellers 

 Definir visualitzacions entenedores de les dades obertes per transparència 

 Presentar la informació per a la ciutadania de forma gràfica, donant opció de que persones 

físiques, jurídiques i organismes es puguin descarregar la pròpia informació per tractar-la 

de la forma que consideren idònia  

 Establir quins diversos formats / formes haurien de disposar ciutadans de diversos perfils 

sobre un número de 100 Datasets bàsics que garanteixen l’accés a les dades públiques 
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 Vocabulari bàsic per funcions i definició  

 Vetllar perquè en les dades pensades per a l'accés de ciutadania s'usi el llenguatge natural 

 Les dades i informació pública sigui comprensible per la ciutadania a nivell local 

 Predefinir infografies que es generessin automàticament a partir de determinats datasets, 

per facilitar la interpretació de les dades. 

 Priorització de visualitzacions tipus (i compartibles) als ens locals amb visió ciutadana 

 Visors senzills per fomentar l’ús per part de la ciutadania 

Debat generat 

No es genera debat envers aquesta agrupació d’aportacions. 

Repte/s que aborda: 

 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”. 

 Fomentar visualitzacions més comprensibles al portal de transparència, entesa com una 

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

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

usuàries. 

Agrupació 7: Formació envers dades obertes i informació pública  

Descripció 

Accions vinculades amb la formació de persones tècniques de l’administració local i ciutadania 

en l’àrea de dades obertes.  

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Formar tècnics de l'administració local en la gestió de dades obertes, i de portals de dades 

obertes.  

 Formació i conscienciació prèvia a la ciutadania per tal que aquesta sàpiga quines dades i 

quina informació necessita. 

Debat generat 

No es genera debat envers aquesta agrupació d’aportacions. 

Repte/s que aborda: 

 - 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontacte.aoc.cat%2Fbrowse%2FSE-2806&data=04%7C01%7Cblanca.roda%40gencat.cat%7C320bf6f86e73420b441508d94132bdd0%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637612509776434078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=M1L806%2FBT3Ohtihp9am4CMWFRPqWkrd6re9Xvb3%2B750%3D&reserved=0
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Agrupació 8: Mecanismes de foment de la publicació actualitzada de dades 

públiques 

Descripció 

Accions per assegurar la publicació actualitzada de dades públiques. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Assegurar que les dades estan actualitzades establint calendaris de publicació i 

despublicació. 

Debat generat 

No es genera debat envers aquesta agrupació d’aportacions. 

Repte/s que aborda: 

 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”. 
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A continuació, es presenta una taula amb el resum de les diferents agrupacions de propostes 

recollides en el marc de la sessió 1 del grup de treball envers l’eix de debat 3: 

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

Agrupació de propostes Descripció 

1. Definició i estandardització dels 

datasets o conjunts de dades 

obertes més rellevants 

Accions enfocades a estandarditzar i publicar els conjunts de 

dades obertes més rellevants per fomentar la transparència 

de les administracions públiques i assegurar la 

interoperabilitat de dades. Inclou accions de definició dels 

datasets més rellevants, definició dels criteris 

d’estandardització, establiment de formats estàndards o 

establiment de models unificats, entre d’altres. 

2. Temàtiques a abordar en el 

marc del compromís prioritzat, 

especialment pel que fa a 

datasets a estandarditzar 

S’agrupen les diferents aportacions que emfatitzen o 

prioritzen temàtiques concretes en el marc de les actuacions 

que es preveuen envers dades obertes: ODS, reactivació 

econòmica, treball, energia, gènere, entre d’altres. La majoria 

d’aquestes aportacions fan referència a la tria dels datasets a 

estandarditzar. 

3. Generació, descripció i 

classificació de dades obertes 

Accions vinculades amb el treball de backoffice o més intern, 

que asseguri la generació de dades de qualitat, així com 

l’elaboració de descripcions i classificacions explícites i 

comunes envers dades obertes entre administracions 

públiques. 

4. Serveis comuns entre 

administracions públiques 

envers dades i informació 

pública 

Generació d’eines i serveis comuns per les diferents 

administracions públiques vinculats amb la generació i 

publicació de dades (portal centralitzat d’accés a dades, 

visualitzacions tipus, guies de vocabulari, models de dades, 

etc.). 

5. Participació de la ciutadana i 

aplicació de la visió/perspectiva 

ciutadana 

Accions enfocades a incorporar la participació i perspectiva 

de la ciutadania en la publicació i accés de dades obertes, en 

actuacions o fases com la selecció de dades a prioritzar, la 

definició de visualitzacions accessibles, l’estructuració i 

classificació de les dades o la cocreació de dades, entre 

d’altres. 

6. Accessibilitat i visualització 

entenedora de dades i 

informació 

Accions amb l’objectiu de fomentar i facilitar la visualització, 

interpretació i ús de les dades per part de la ciutadania, 

abordant variables com el vocabulari, la visualització o els 

formats 

7. Formació envers dades obertes 

i informació pública 

Accions vinculades amb la formació de persones tècniques 

de l’administració local i ciutadania en l’àrea de dades 

obertes. 
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8. Mecanismes de foment de la 

publicació actualitzada de 

dades públiques 

Accions per assegurar la publicació actualitzada de dades 

públiques. 

 

Mencionar, finalment, que amb les diferents aportacions realitzades durant la sessió, i tot i que es 

prioritzen dos dels reptes, s’aborden tots els reptes identificats de forma prèvia per part del Grup 

Motor excepte un: “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”.  

3.2 Altres aportacions realitzades en el marc de la sessió 

A continuació, es detallen aportacions realitzades en el marc de la sessió i que no corresponen a 

potencials compromisos envers l’eix de debat treballat.  

 

Aportacions envers la visió:  

 Es demana fer èmfasi en el dret a la informació pública i en l’exercici d’aquest dret.  

 Fer èmfasi en la comprensibilitat de les dades i la informació pública per la població en 

general, evitant que sigui exclusiva per a persones expertes.  

 

Aportacions envers el procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya: 

 Es defineix que la persona portaveu titular del grup de treball sigui Francesc Giménez, 

sent Clara Sardà la portaveu suplent.  

 Es menciona que el compromís que es prioritzi sigui emblemàtic i útil per la ciutadania.  

 Es recalca que el compromís a incloure al Pla d’Acció OGP no exhaureix les mesures o 

accions a aplicar i treballar per part de les administracions públiques en relació a dades 

obertes i informació pública.  


