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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: 

• Prioritzar les agrupacions d’accions sorgides de la sessió 1
• Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya 

Agenda i metodologia:

• 5’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques de la sessió
• 10’ Ronda de presentacions de persones participants i definició de la persona portaveu
• 10’ Presentació del resum dels resultats de la sessió anterior: agrupacions d’accions
• 10’ Dinàmica 1. Priorització d’agrupacions d’accions 
• 35’ Dinàmica 2. Debat en subgrups envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada
• 10’ Posada en comú de les conclusions dels subgrups
• 30’ Dinàmica 3. Debat envers impacte i factibilitat de les accions i priorització
• 5’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació



Objectius de la sessió:

• Prioritzar les agrupacions d’accions sorgides a la sessió 1

• Acordar el compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP en 

aquest eix de debat 

Dinàmiques: 

• Explicació dels resultats de la sessió 1

• Priorització d’agrupacions d’accions

• Debat envers l’acció o compromís a prioritzar dins 

l’agrupació d’accions

• Priorització del compromís a realitzar segons impacte i 

factibilitat
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Dinàmica de treball: sessions del grups de treball

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 2 (avui) Sessió 3 (27 de setembre)

Debat intraorganitzacional 

envers factibiltat i concreció

Consulta ciutadana envers els 

compromisos
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Presentacions i persona portaveu

a. Ronda de presentacions

Cada persona participant comparteix amb la resta, en 1 minut : 

• Nom i els dos cognoms

• Càrrec i entitat a la que representa

Al finalitzar, la persona que té el torn de paraula li passa a una altre persona participant

b. Definir la persona portaveu

• Persona titular i suplent

• Diversitat de gènere i de perfil

• 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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Eix 1. Ecosistema de participació ciutadana: resultats de la sessió 1

Accions vinculades a fomentar i assegurar la multicanalitat, difusió, incidència, representativitat, 

inclusió, rellevància, transparència, retorn i relacions de qualitat en els processos participatius.
1. Processos participatius de qualitat

Accions que fomentin la generació de consciència col·lectiva, els valors de la participació i la 

confiança envers els processos participatius entre la ciutadania.
2. Conscienciació i sensibilització

Accions per generar i fomentar eines disponibles per l’ecosistema de participació ciutadana que 

facilitin i fomentin els processos participatius i la col·laboració.

3. Eines i recursos compartits en l’àmbit 

de la participació

Accions de generació de metodologies i espais que permetin una participació més directa i/o 

bottom up, generant una escolta activa de les AAPP i integrant iniciatives d’espais informals.

4. Espais i metodologies per la innovació 

i la millora de la participació ciutadana

Accions vinculades amb la capacitació i formació de la ciutadania, de les persones treballadores 

de les AAPP (tècniques i polítiques) i també en el marc del sistema educatiu.
5. Formació i capacitació

Accions tendents a facilitar i promoure la Iniciativa Legislativa Popular i la participació ciutadana 

en projectes de llei.

6. Promoció i facilitació de la ILP i de la 

participació ciutadana en la legislació

Accions destinades a promoure la transparència en el marc de l’acció pública en general 

(elaboració de lleis, presa de decisions publiques, redacció de polítiques publiques).

7. Transparència i retiment de comptes 

en el marc de l’acció pública

Accions enfocades a la generació i coproducció de dades públiques i oficials per part de la 

ciutadania.

8. Generació i coproducció de dades 

públiques per part de la ciutadania

Agrupació d’àmbits d’actuació dins l’eix Descripció
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

Accions vinculades a fomentar i assegurar la multicanalitat, difusió, incidència, representativitat, inclusió, rellevància, transparència, 

retorn i relacions de qualitat en els processos participatius.

1. Processos participatius de qualitat 

Accions recollides (exemples):

• Hibridació dels processos (multiplicitat de canals de participació

per garantir diversitat).

• Millorar la comunicació dels processos i de les accions

participatives i el seu impacte

• Adaptar la comunicació al projecte i als col·lectius

• Dissenyar processos i espais institucionals i vinculants de 

participació ciutadana per aprovar iniciatives legislatives.

• Retorn: donar visibilitat als resultats de la participació (per a què 

ha servir) aplicat.

• Processos participatius amb ciutadans escollits a l'atzar

• Ser proactius en buscar la participació dels col·lectius 

invisibilitzats

• Considerar accions per eliminar les barreres idiomàtiques que 

persones migrades o nouvingudes

• Crear espais de participació transversals sobre planificació 

territorial

• Fer i promocionar accions de participació sobre els temes que 

interessen a la ciutadania

• Generar un debat ciutadà per identificar quines polítiques 

públiques s’han d’obrir a debat i elaboració conjunta amb la 

ciutadania

• Garantir al 100% el procés de resposta a totes les opinions i 

aportacions que arribin al govern

• Que tots els processos participatius tinguin una avaluació 

pública

• Passar de la direcció a la mediació 

• Obir l’AP (actualment molt professionalitzada) a altres col·lectius 

perquè donin la seva opinió i entreguin un canvi de perspectiva

• Tenir un calendari anual sobre processos de participació

• Obrir i ampliar els tempos d’obertura per la participació 

ciutadana. 
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

Accions vinculades a fomentar i assegurar la multicanalitat, difusió, incidència, representativitat, inclusió, rellevància, transparència, 

retorn i relacions de qualitat en els processos participatius.

1. Processos participatius de qualitat 

Debats generats:

• Dilema existent entre generar plataformes participatives més senzilles i accessibles; i plataformes de participació on es demani

registrar-se. Eines com el registre permeten l’opció d’afegir variables per obtenir dades envers el perfil de les persones participants.

• Idioma dels processos participatius i accions per ajudar a les persones nouvingudes a entendre el català

• Necessitat de realitzar iniciatives per neutralitzar els inconvenients o obstacles amb què habitualment es troba la participació

ciutadana, per tal d’aconseguir, per exemple, una presa de decisions àgil, “deixar” el poder polític i permetre un espai on la

ciutadania pugui parlar, etc.
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

Accions que fomentin la generació de consciència col·lectiva, els 

valors de la participació i la confiança envers els processos 

participatius entre la ciutadania.

2. Conscienciació i sensibilització

Accions recollides (exemples):

• Transmetre els valors de la participació i utilitzar les bones 

pràctiques per crear confiança i el marc necessari per abordar 

projectes de participació. 

• Explicar processos i accions des del seu origen. Fer 

pedagogia. Falta molta comunicació en el relat i la història 

continuada dels processos.

Accions per generar i fomentar eines disponibles per l’ecosistema 

de participació ciutadana que facilitin i fomentin els processos 

participatius i la col·laboració.

3. Eines i recursos compartits en l'àmbit de la participació 

Accions recollides (exemples):

• Espai públic i compartit de recursos en l'àmbit de la 

participació (documents acadèmics, guies, bones 

experiències, males experiències, iniciatives, etc.). 

• Suport (econòmic i/o tècnic) de les administracions 

supralocals als ens locals, especialment als més petits, per 

impulsar processos participatius

• Fomentar i complementar espais virtuals existents com el 

participa.gencat o el decidim.

Debats generats:

• Centralització que impliquen o generen certes eines o espais.
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

Accions de generació de metodologies i espais que permetin una 

participació més directa i/o bottom up, generant una escolta activa 

per part de l’administració pública i integrant iniciatives d’espais 

informals.

4. Espais i metodologies per la innovació i la millora de la 

participació ciutadana

Accions recollides (exemples):

• Escalar els processos que permetin participació directa.

• Recuperar espais de participació poc dinàmics i específics.

• Laboratoris de participació ciutadana.

• Atenció i escolta dels espais de participació de la ciutadania

per elevar propostes/iniciatives bottom-up

• Escolta activa permanent amb consultes electròniques

• Investigar maneres per tal que temes d’agenda local es

puguin sumar a processos d’àmbit territorial més ampli.

Accions vinculades amb la capacitació i formació de la ciutadania, 

de les persones treballadores de les AAPP (tècniques i polítiques) 

i també en el marc del sistema educatiu.

5. Formació i capacitació 

Accions recollides (exemples):

• Crear programes de formació en eines necessàries per tenir

una participació inclusiva (llengua, eines digitals).

• Capacitació del personal tècnic i polític per poder abordar

projectes de participació transformadors

• Elaborar eines per treballar la cultura participativa en el

currículum escolar
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

Accions tendents a facilitar i promoure la 

Iniciativa Legislativa Popular i la 

participació ciutadana en projectes de llei.

6. Promoció i facilitació de la Iniciativa 

Legislativa Popular i de la participació 

ciutadana en la legislació

Accions recollides (exemples):

• Facilitar la tramitació de ILP's amb

eines de recollida de signatures digitals

facilitades per AAPP i utilitzables per

tothom

• Publicar anualment la LL

participadament es decideixi sobre

quins grans projectes de llei han de ser

sotmesos a participació ciutadana

abans d'entrar al parlament / al ple

Accions destinades a promoure la trans-

parència en el marc de l’acció pública en 

general, ja sigui en l’elaboració de lleis, en 

la presa de decisions públiques o en la 

redacció de polítiques públiques

7. Transparència i retiment de comptes 

en el marc de l’acció pública

Accions recollides (exemples):

• Transparència activa de tots els 

informes que es produeixen en 

comissions de treball del Parlament

• Explicar en quin punt està cada procés 

legislatiu, qui està a les comissions de 

treball, ponència i com fer arribar 

informació d'agents de la societat civil

• Poder fer preguntes als president o 

consellers (o similars als ajuntaments)

Accions enfocades a la generació i 

coproducció de dades públiques i oficials 

per part de la ciutadania.

8. Generació i coproducció de dades 

públiques per part de la ciutadania

Accions recollides (exemples):

• Homologar sensors i apis que permetin 

als ciutadans generar dades oficials

• Mapa de qualitat de l'aire (o similar) fet 

per ciutadans amb sensors homologats 

per l'administració

• Promoció de dades que la ciutadania 

considera rellevants i on la mateixa 

ciutadania vol prendre la iniciativa
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• Priorització de l’agrupació d’accions dins la qual debatre el compromís a incloure al Pla d’Acció OGP

Dinàmica 1. Priorització d’agrupacions d’accions

Accions vinculades a fomentar i assegurar la multicanalitat, difusió, incidència, representativitat, 

inclusió, rellevància, transparència, retorn i relacions de qualitat en els processos participatius.
1. Processos participatius de qualitat

Accions que fomentin la generació de consciència col·lectiva, els valors de la participació i la 

confiança envers els processos participatius entre la ciutadania.
2. Conscienciació i sensibilització

Accions per generar i fomentar eines disponibles per l’ecosistema de participació ciutadana que 

facilitin i fomentin els processos participatius i la col·laboració.

3. Eines i recursos compartits en l’àmbit 

de la participació

Accions de generació de metodologies i espais que permetin una participació més directa i/o 

bottom up, generant una escolta activa de les AAPP i integrant iniciatives d’espais informals.

4. Espais i metodologies per la innovació 

i la millora de la participació ciutadana

Accions vinculades amb la capacitació i formació de la ciutadania, de les persones treballadores 

de les AAPP (tècniques i polítiques) i també en el marc del sistema educatiu.
5. Formació i capacitació

Accions tendents a facilitar i promoure la Iniciativa Legislativa Popular i la participació ciutadana 

en projectes de llei.

6. Promoció i facilitació de la ILP i de la 

participació ciutadana en la legislació

Accions destinades a promoure la transparència en el marc de l’acció pública en general 

(elaboració de lleis, presa de decisions publiques, redacció de polítiques publiques).

7. Transparència i retiment de comptes 

en el marc de l’acció pública

Accions enfocades a la generació i coproducció de dades públiques i oficials per part de la 

ciutadania.

8. Generació i coproducció de dades 

públiques per part de la ciutadania

Agrupació d’àmbits d’actuació dins l’eix Descripció



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.

Pla d’Acció OGP Catalunya

Dinàmica 1. Eina
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Dinàmica 1. Metodologia

a. Cada persona tindrà 2 vots, amb els quals marcar quines 2 agrupacions d’accions creu prioritàries a l’hora de 

consensuar el compromís/acció a incloure al Pla d’Acció OGP envers l’eix de debat Governança de les dades obertes i 

qualitat de la informació pública:

• Per votar, nomes cal clicar una vegada sobre la rodona verda al costat de l’agrupació a prioritzar. Possibilitat de votar 

dues vegades la mateixa agrupació. 

• Per desfer el vot, es pot clicar dues vegades sobre el post it votat; o clicar Shift + vot

b. Debat envers els resultats
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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Ecosistema de participació ciutadana?

Agrupació 3:  Eines i recursos compartits en l'àmbit de la participació

Descripció: Accions per generar i fomentar eines disponibles per l’ecosistema de participació ciutadana que facilitin i fomentin els 

processos participatius i la col·laboració.

Aportacions recollides envers potencials compromisos

• Espai públic i compartit de recursos en l'àmbit de la participació (documents acadèmics, guies, bones experiències, males 

experiències, iniciatives, etc.). 

• Suport (econòmic i/o tècnic) de les administracions supralocals als ens locals, especialment als més petits, per impulsar processos 

participatius.

• Col·laboració entre institucions públiques i entitats per compartir iniciatives de formació i capacitació de tècnics i professionals en 

participació ciutadana.

• Plataforma digital on s'exposin totes les iniciatives legislatives que impulsen tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya 

(incorporar al participa.gencat els tràmits d'informació pública i audiència).

• Fomentar i complementar espais virtuals existents com el participa.gencat o el decidim.

Debat generat

• Es genera debat envers la centralització que impliquen o generen certes eines o espais. Així, mentre algunes persones consideren

positiu posar a disposició eines com el decidim o el participa, altres consideren que és més important la memòria d’un procés

participatiu que acompanya a aquests recursos. 
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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.

Principals característiques del compromís a consensuar:

• D’acció i operatiu

• Transformador, suposant un salt qualitatiu en el seu camp - poden ser projectes en marxa que es vulguin potenciar

• Implicar el desplegament de polítiques públiques – no elaboració de normativa ni lleis 

• Implicar a les AAPP presents a la seva execució, identificant la institució responsable

• Ser específic (problema a atendre, activitats, fites a obtenir, previsió temporal)

• Ser avaluable i verificable

• Tenir factibilitat de ser implementat en un període de 2-3 anys
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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”

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. 
Descripció: 

• 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. 

Agents: 

De setembre de 2021 a novembre de 2024 Terminis: 

Font: https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/ogp_20210526_invitacion_c4/es_def/adjuntos/Ficha_compromiso_iniciaativas_es.pdf

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. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/ogp_20210526_invitacion_c4/es_def/adjuntos/Ficha_compromiso_iniciaativas_es.pdf
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Dinàmica 3. Priorització de l’acció

a. Posada en comú de les accions sorgides als dos subgrups

b. Debat envers les accions: 

• Quines creus que tenen major impacte (nombre de persones beneficiàries, grau d'afectació, grau de 

transformació o millora envers el repte que aborda, etc.)?

• Quines creus que tenen major factibilitat de ser implementades en el període de 2-3 anys (a nivell de 

recursos disponibles, de coordinació, de voluntats, etc.)?

c. Votació per escollir l’acció a incloure al Pla d’Acció OGP com a compromís d’aquest eix de debat (votar 

els post it rodons roses)
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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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Properes passes

Fòrum de debat al Participa.Cataluya: 
• Espai per debatre, dins de cada institució i organització, envers la factibilitat, el rol i la concreció del 

compromís prioritzat
• Enllaç: https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/27/

Tercera sessió: 
• 27/09/21, de 15h30 a 17h30

Per acabar, volem saber la teva opinió: 

contesta l’enquesta de la sessió al participa.catalunya!

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