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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: 

• Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya
• Concretar l’acció/compromís (fitxa) 

Agenda i metodologia:

• 5’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques 
• 10’ Ronda de presentacions de persones participants
• 10’ Presentació del resum dels resultats de les sessions anteriors
• 20’ Dinàmica 1. Priorització de l’acció a incorporar al pla
• 35’ Dinàmica 2. Debat per consensuar l’acció, objectius, institució responsable i terminis
• 30’ Dinàmica 3. Concreció d’agents col·laboradors, problemática, status quo, recursos i altres
• 5’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació
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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 

Resultats de la sessió 2 del grup de treball: agrupació prioritzada

Accions enfocades a estandarditzar i publicar els conjunts de dades obertes 

més rellevants per fomentar la transparència i assegurar la interoperabilitat de 

dades. 

1. Definició i estandardització dels 

datasets o conjunts de dades 

obertes més rellevants
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Resultats de la sessió 2 del grup de treball: accions proposades

L’acció incorpora la tria d’una temàtica concreta, la definició dels criteris per l’estandardització 

dels datasets (es recalca la importància de variables com la geogràfica o el gènere, així com de 

definir formats estàndards o l’ús d’un vocabulari comú), la identificació dels organismes que 

disposen de les dades (incorporant acords interadministratius per abordar la temàtica), el treball 

de la forma de publicació, l’automatització, l’entrega d’eines i suport per part d’ens 

supramunicipals a ens locals de municipis petits i, en general, totes les característiques 

necessàries per garantir una reutilització fàcil.

1. Estandarditzar datasets d’una 

determinada temàtica (a definir: residus, 

ODS, etc.) per aconseguir la seva 

disponibilitat a tot el territori i permetre una 

reutilització fàcil

Generar accions per ajudar o fomentar que les AAPP compleixin les obligacions envers 

transparència, donat que actualment existeixen molts ítems en el Portal de Transparència de la 

Generalitat on només es disposa d’informació parcial. 

Algunes d’aquestes accions podrien ser: realitzar autoavaluacions per part de les pròpies AAPP, 

donar veu a la ciutadania per tal que pugui avaluar la disponibilitat o qualitat de les dades i 

assenyalar els errors; i/o demanar a la ciutadania que proporcioni dades en determinats àmbits o 

temàtiques. 

2. Identificar els ítems del portal de 

transparència de la Generalitat en que es 

vol millorar i generar accions per fomentar 

que les administracions compleixin amb les 

obligacions de transparència vinculades a 

aquests 

Promoure que les empreses proveïdores de determinats serveis públics omplin un catàleg 

concret i estàndard de dades vinculat al servei que entreguen, generant una mena de quadres de 

comandament envers els serveis que permetin millorar la gestió pública d’aquests. 

Per fomentar la comparació i la utilitat de les dades, es proposa que s’apliqui en el marc de 

serveis comuns a tots els territoris, per exemple: recollida d’escombraries o contractes de 

subministraments (principalment energia). 

3. Incorporar, als contractes públics de 

determinat servei, una clàusula que fomenti 

que les persones i/o empreses proveïdores 

aportin dades envers el seu servei en forma 

de datasets estandarditzats
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Dinàmica 1. Priorització de l’acció a incorporar al pla

• Quina creus que té major impacte (nombre de persones beneficiàries, grau d'afectació, grau de transformació o 

millora envers el repte que aborda, etc.)?

• Quina creus que té major factibilitat de ser implementades en el període de 2-3 anys (a nivell de recursos 

disponibles, administració pública responsable, possibilitat de coordinació, existència de voluntats, etc.)?

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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Proposta prioritzada: detall dels resultats de la sessió 2

Acció 1: Estandaritzar datasets d’una determinada temàtica (a definir) per aconseguir la seva disponibilitat a tot el territori i permetre una 

reutilització fàcil

Descripció: L’acció incorpora la tria d’una temàtica concreta, la definició dels criteris per l’estandardització dels datasets (es recalca la importància 

de variables com la geogràfica o el gènere, així com de definir formats estàndards o l’ús d’un vocabulari comú), la identificació dels organismes que 

disposen de les dades (incorporant acords interadministratius per abordar la temàtica), el treball de la forma de publicació, l’automatització, 

l’entrega d’eines i suport per part d’ens supramunicipals a ens locals de municipis petits i, en general, totes les característiques necessàries per 

garantir una reutilització fàcil.

Debat generat: 

• Partir de datasets ja creats i estandarditzar-los; o anar més enllà i generar acords interadministratius per generar i/o aconseguir realment 

datasets estandarditzats de determinada temàtica. 

• Existència d’eines i catàlegs sobre dades obertes que estableixen l’estructura de la dada o com s’han de construir els datasets; no obstant, 

sovint no s’aplica, i per tant caldria anar més enllà per tal de fomentar que realment s’apliquin al territori.

• Temàtica dels datasets a estandarditzar: ODS, reactivació econòmica després de la Covid o transparència (des de la societat civil es considera 

que no s’hauria de treballar envers la temàtica de la transparència, doncs genera una visió segons la qual el govern obert només aplica a les 

AAPP; mentre representants de les AAPP consideren que el treball fet fins ara en transparència permetria augmentar l’impacte real sobre la 

ciutadania del compromís). 

• Podria ser útil utilitzar una mena de hashtag o # per relacionar datasets, o realitzar una base de dades de datasets disponibles. 

• Importància de l’educació i la formació per fomentar tant l’extracció com l’ús de les dades. 

Reptes 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.
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Dinàmiques 2 i 3. Concreció de la fitxa de l’acció

Fitxa per cada compromís

Elements a consensuar a la dinàmica 2 (plenària): 

• Acció (concreció)

• AAPP responsable de la seva implementació

• Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir

• Terminis: inici i final

Elements a concretar a la dinàmica 3 (grups):

• Actors involucrats i rol

• Perspectiva de gènere

• Problemàtica que busca atendre

• Status quo (estat actual de la temàtica/problemàtica)

• Recursos necessaris

• Recursos disponibles
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Dinàmica 2. Consens dels principals elements de l’acció

Acció (concreció)

AAPP responsable/s de la seva 

implementació

Objectiu i principals resultats/fites a 

aconseguir

Terminis

• Descripció de què implica el Compromís.

• Institució responsable, departament/àrea i concreció del rol

• Objectiu principal i principals resultats o fites esperades un cop implementat el 

compromís. 

• Data d’inici i de finalització
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Dinàmica 3. Concreció de variables per la fitxa

Actors involucrats i rol

Problemàtica que busca atendre

Status quo

Recursos necessaris

• Altres administracions publiques: departament/àrea i rol

• Altres entitats (societat civil, academia, etc.) i rol

• Descripció del problema econòmic, social o ambiental que el 

compromís busca atendre

• Descripció de l’estat actual de la temàtica de política a l’inici del pla 

d’acció, així com altres accions vinculades que s’estiguin realitzant

• Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, etc.

Recursos disponibles
• Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, etc.

Perspectiva de gènere

• La problemática afecta de forma diferenciada a dones i homes? 

• Quins elements es tindran en compte per abordar les desigualtats 

estructurals existents en raó de gènere?

Grup 1

Grup 2

Grup 3



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 3. Eina

Clicant sobre qualsevol post it buit, es pot escriure i fer-lo 

més gran; també apareixerà un panell a través del qual 

canviar el format de la lletra.

Es deixarà obert el Mural, posterior a la sessió, perquè tothom pugui fer

aprotacions a totes les variables de la dinàmica 3. 
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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

• Informe de resultats de la 3ª sessió per correu – possibilitat de fer esmenes

• Resultats al participacatalunya.cat

• Consulta ciutadana al participa.gencat.cat

Per acabar, volem saber la teva opinió: 

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

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