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Pla d’Acció OGP Catalunya
Qüestions prèvies
• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que
representem
• 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
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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
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
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Dinàmica de treball: sessions del grups de treball
Sessió 2 (avui)
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

Debat intraorganitzacional
envers factibiltat i concreció

Sessió 3 (21 de setembre)
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

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. Persona portaveu
• Persona titular: Francesc Giménez; persona suplent: Clara Sardà
• 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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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: reptes prioritzats

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
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions
1. Definició i estandardització dels datasets o conjunts de
dades obertes més rellevants

2. Generació, descripció i classificació de dades obertes

Accions enfocades a estandarditzar i publicar els conjunts de
dades obertes més rellevants per fomentar la transparència de les
AAPP i assegurar la interoperabilitat de dades.

Accions vinculades amb el treball de backoffice o intern, que
asseguri la generació de dades de qualitat, així com descripcions i
classificacions explícites i comunes entre AAPP.

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Establir els datasets que volem tenir disponibles en diversos
formats per la seva reutilització efectiva
• Definir estàndards respecte a datasets de diverses temàtiques
per aconseguir dades de diverses fonts o institucions
• Establir models de dades unificats i interoperables entre AAPP
• Catàleg de dades obertes transversals i automatitzables, que
comparin dades i apliquin IA a les mateixes

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Buscar formes per tal que les AAPP locals puguin netejar les
dades i assegurar que són de fonts fiables, per tal de generar
dades reals i de qualitat, creuables i útils
• Crear guies estàndards dels vocabularis de les metadades
extrapolables a tota AAPP
• Crear una estructura de classificació de datasets amb una
codificació comuna

Debats generats:
• Treball previ “intern” per tenir dades de qualitat (2)
• Temàtica a prioritzar: transparència, àrea emblemàtica, utilitat
(ciutadania i presa de decisions públiques)
• Interinstitucionalitat i possibilitats de les diferents AAPP

Debats generats:
• Importància del treball previ “intern” per tenir dades de qualitat
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions
3. Serveis comuns entre AAPP envers dades i informació
pública

4. Participació de la ciutadana i aplicació de la
visió/perspectiva ciutadana

Generació d’eines i serveis comuns per les diferents AAPP
vinculats amb la generació i publicació de dades

Accions enfocades a incorporar la participació i perspectiva
de la ciutadania en la publicació i accés de dades obertes.

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Finestreta única de dades: punt centralitzat d’accés a dades
obertes d’AAPP
• Model global de dades unificades i interoperables
• Softwares per homogeneïtzar datasets
• Catàleg de solucions obertes “as a service” per ús de les
AAPP

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Tenir indicadors d’ús per potenciar i millorar les dades que
tenen més valor per a la ciutadania; i classificar les dades per
necessitats de les persones usuàries
• Generació de visualitzacions tipus amb visió ciutadana
• Implicar a la ciutadania en la cocreació de l’estructuració i la
descripció de les dades
• Crear grups de treball estables de cocreació de datasets, amb
AAPP i ciutadania

Debats generats:
• Existència de coordinació de la part operativa per la publicació
de dades

Debats generats:
• Visió d’utilitat de les dades (ciutadania i presa de decisions)
• Involucrar a la ciutadania per incorporar els seus interessos
• Necessitat de formación/conscienciació previa de la ciutadania
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions
5. Accessibilitat i visualització
entenedora de dades i informació

6. Formació envers dades obertes i
informació pública

7. Mecanismes de foment de la
publicació actualitzada de dades
públiques

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

Accions vinculades amb la formació de
persones tècniques de l’administració local
i ciutadania en l’àrea de dades obertes.

Accions per assegurar la publicació
actualitzada de dades
públiques.

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• 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.

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Assegurar que les dades estan
actualitzades establint calendaris de
publicació i despublicació

Brainstorming d’accions de la sessió 1:
• Visualització amb storytellers i visors
senzills
• Definir visualitzacions entenedores de
les dades obertes per transparència
• Presentar la informació per a la
ciutadania de forma gràfica, donant
opció que es puguin descarregar la
pròpia informació per tractar-la de la
forma que consideren idònia
• Ús de llenguatge natural
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Dinàmica 1. Priorització d’agrupacions d’accions
•

Priorització de l’agrupació d’accions dins la qual debatre el compromís a incloure al Pla d’Acció OGP

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 i assegurar la interoperabilitat de dades.

2. Generació, descripció i classificació de dades
obertes

Accions vinculades amb el treball de backoffice, que asseguri la generació de dades
de qualitat, així com descripcions i classificacions explícites i comunes entre AAPP.

3. Serveis comuns entre AAPP envers dades i
informació pública

Generació d’eines i serveis comuns per les diferents AAPP vinculats amb la
generació i publicació de dades

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Mecanismes de foment de la publicació
actualitzada de dades públiques

Accions per assegurar la publicació actualitzada de dades públiques.
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Dinàmica 1. Eina

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.
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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 1. Resultats
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
Debat generat:
• Treball previ “intern” per tenir dades de qualitat (2)
• Temàtica a prioritzar: transparència, àrea emblemàtica, utilitat (ciutadania i presa de decisions públiques)
• Interinstitucionalitat i possibilitats de les diferents AAPP
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Dinàmica 1. Resultats
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.

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)
Debats generats:
• Importància del treball previ “intern” per tenir dades de qualitat
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Dinàmica 1. Resultats
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
Debats generats:
• Existència de coordinació de la part operativa per la publicació de dades
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Dinàmica 1. Resultats
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
•
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 Finestra
única d’accés a les dades, donat que existeixen multiplicitat de dades i de punts d’accés (Datamexico com a referent internacional)
Debats generats:
• Visió d’utilitat de les dades (ciutadania i presa de decisions)
• Involucrar a la ciutadania per incorporar els seus interessos
• Necessitat de formación/conscienciació previa de la ciutadania
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Dinàmica 1. Resultats
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)
• Establir mecanismes de coordinació entre administracions per inventaris possibles conjunts a publicar amb visió citizen-centric
• Ciutadania com a generadora de dades
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Dinàmica 1. Resultats
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
• 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
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Dinàmica 1. Resultats

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.
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Dinàmica 1. Resultats

Agrupació 8: Mecanismes de foment de la publicació actualitzada de dades publiques
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.
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Dinàmica 2. Debat en subgrups envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

a. Divisió de les persones presents en dos subgrups

b. Debat envers les accions:
• 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 Governança de les dades obertes i qualitat de la
informació pública?

Pla d’Acció OGP Catalunya
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 “Open Data Euskadi y Linked Data”
“Plan de acción OGP Euskadi 2018 - 2020”

Descripció:

• Es tracta de seleccionar un conjunt de dades públiques obertes o susceptibles de ser obertes per part de les administracions
basques en base a la demanda ciutadana, per tal de normalitzar les dades i la forma en què s’ofereixen en formats reutilitzables en
els diversos portals de dades públiques obertes del País Basc.
• També implica la normalització i homogeneïtzació de l’estructura i el format de les dades, publicant cada administració les dades
seleccionades en formats oberts no propietaris, és a dir, en el nivell tres de l’esquema de 5 estrelles de Dades Obertes de Tim
Berners-Lee.

Objectius:

L’objectiu principal és promoure l’ús de dades públiques obertes que generen les diferents administracions basques i que són d’interès per
a la ciutadania. Els objectius operatius són:
• Obrir una via per normalitzar les dades obertes entre les administracions basques
• Atendre les demandes de les persones reutilitzadores i grup focal de ciutadania en quant als conjunts de dades que generen més interès
• Oferir conjunts de dades homogènies i interoperables que permetin generar serveis derivats
• Generar serveis interinstitucionals amb les dades enllaçades

Agents:

Projecte liderat pel Govern Basc, a través de la Direcció d’atenció a la ciutadania i innovació i millora de l’administració, i coliderat per la
Diputació Foral de Bizkaia
• Contribueixen altres AAPP com ajuntaments, diputacions forals, l’Eudel-Asociación Municipios Vascos
• Es comptarà amb la participació de persones intermediàries, universitats i entitats privades formals i informals.

Terminis:

Setembre 2018 – Agost 2020

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Basque-Country_Action-Plan_2018-2020_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)

Pla d’Acció OGP
Properes passes. Calendari
Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?
Agost 2021

Octubre 2021

Setembre 2021
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• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:
sessions 2 i 3

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa
• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora
• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP
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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:
• 21/09/21, de 15h30 a 17h30

Per acabar, volem saber la teva opinió:
contesta l’enquesta de la sessió al participa.catalunya!

Pla d’acció OGP
Catalunya:
Grup de treball
Governança de les dades
obertes i qualitat de la
informació pública
Sessió 2
Barcelona, 8 de setembre de 2021

