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PRÒLEG
Una vegada finalitzada la cocreació d'aquest Pla d’acció, el Govern de Catalunya, amb el suport de la

Xarxa de Governs Transparents (en representació de les administracions públiques) i la societat civil,

seguim compromesos amb els valors que van impulsar la seva candidatura i que s’identifiquen plenament

amb els de la Declaració Universal de Drets Humans, la Convenció de les Nacions Unides contra la

Corrupció i tots aquells instruments internacionals vinculats als drets humans i a la bona governança.

Per tot això, en aquest Pla d’acció queden plenament garantits els valors i les metodologies facilitades per

l’Open Government Partnership. Com a membres, ens trobem en l’obligació d'autoexigir-nos el mateix

nivell de qualitat i amb el repte de revisar el resultat cada dos anys amb nous plans d’acció.

Ha estat un gran aprenentatge en termes de cocreació en l’àmbit del govern obert, que esperem que

marqui un precedent i un exemple per a la resta d’administracions per a les futures polítiques públiques

de Catalunya. La cocreació ha d’estar present en molts altres àmbits.

Com a fruit d'aquest Pla i per al seu desplegament, s'ha creat l'Àgora de Govern Obert (el fòrum

multisectorial de govern obert). Aquest espai tindrà continuïtat, ja que el Pla d’acció n’era només el primer

objectiu, i serà una gran eina per promoure projectes en matèria de govern obert.

El Pla aspira a portar una millora per a tota la ciutadania de Catalunya i tots els col·lectius sense distinció, 

amb la mirada fixada en la construcció d'una democràcia més forta per millorar el sistema de governança

comuna de què ens hem dotat.



DURADA 

Temps de desenvolupament dels compromisos adquirits

El Pla d’acció es desplegarà entre el mes de novembre de 2021 i fins al mes de maig de 2023.

El Pla d’acció s’ha desenvolupat entre diferents administracions i la societat civil. Atès que molts compromisos 
tenen un perfil polític, l’execució s’ajusta a la durada dels mandats municipals.

Fi del mandat dels governs municipals actuals: 05/2023
Fi del període del Pla d’acció: 05/2023



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Visió del govern obert a llarg termini 

• La visió estratègica cocreada en l'Àgora de Govern Obert, que és el fòrum multisectorial de govern obert

de Catalunya, implica generar un ecosistema de treball per fomentar el govern obert, entès com una

xarxa que funciona amb estructures obertes, compartides i plurals (a escala de territori, gènere, capes

socials, etc.). És a dir, no hi ha una entitat que arrossega la resta d'organitzacions, sinó que els diferents

agents i persones s'articulen i creen espais de trobada o nodes per avançar de manera conjunta i

coordinada.

• Aquesta visió estableix una perspectiva de gènere, intergeneracional, intercultural i de diversitat en tots

els processos que es facin en el marc del govern obert.

• Així mateix, els ajuntaments de municipis petits poden donar compliment de les tasques i requisits

envers el govern obert, fomentant l'equilibri territorial i possibilitant que tota la ciutadania tingui els

mateixos drets visqui on visqui.



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Objectius de govern obert a mitjà termini

• Fomentar la interoperabilitat entre administracions públiques, i l'accés i ús de les dades per part d'agents

privats i de la ciutadania en general. Coordinació interadministrativa i estàndards comuns. Governança de

les dades.

• Sensibilitzar la ciutadania en les potencialitats i l'ús de les dades obertes.

• Permetre una millor avaluació i fiscalització, fins i tot per part de persones externes, de l'acció de les

administracions públiques, així com una millora de les capacitats de la ciutadania per exercir la

participació pública i política, gràcies a les dades obertes.

• Garantir el dret d'accés a la informació pública, a través d'informació pública comprensible i de fàcil accés

per a la ciutadania. Proactivitat de l’Administració en la publicació d'informació pública.

• Proactivitat de les administracions públiques en matèria de participació: permeabilitat a les necessitats de

tota la ciutadania i millora dels criteris de qualitat democràtica.

• Promocionar espais de reflexió ètica entre el conjunt de la societat perquè la ciutadania en sigui

coneixedora i usi tots els recursos i eines que té al seu abast en matèria d'ètica pública (bústies ètiques,

informació, espais de participació i reflexió...).



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Alguns dels assoliments en govern obert a Catalunya

• Bústies ètiques de denúncia ciutadana.

• Plans d‘integritat a les municipalitats i a escala regional.

• Creació d'un protocol per a malalts de COVID-19 persistent gràcies a un procés de diàleg amb la

ciutadania.

• Creació d'un portal de transparència per als ens locals que recopila automàticament les dades

informades pels mateixos ens locals i les mostra automàticament.

• Portal de dades obertes comuna per als ens locals, alimentat per les dades proporcionades pels

mateixos ens.



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Reptes i àrees de millora que vol abastar el Pla d’acció

• Obtenir dades per poder analitzar la desigualtat de gènere actual a Catalunya.

• Involucrar els joves i promoure’n la participació.

• Dotar de recursos en matèria de participació ciutadana totes les administracions del territori per evitar

desigualtats.

• Formar per minimitzar o prevenir la corrupció i ajudar que la ciutadania guanyi confiança en

l‘Administració.

• Conscienciar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Com contribueix aquest Pla d’acció a aconseguir la visió estratègica de govern obert?

• Amb la creació del model de participació territorial es pretén facilitar la presa de decisions d'alta

complexitat que impacten en tot el territori a través d’una xarxa de co-lideratge, sense que sigui un ens el

que decideixi.

• Amb l'obertura de dades que visibilitzin la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la

pobresa, assegurant-ne l’accessibilitat i la usabilitat. Es fomenta l'ús de dades obertes per a la presa en

decisions de polítiques sectorials.

• Amb l'impuls i modificació del projecte Open School, cap a l'anàlisi de dades obertes relatives a

assumptes de drets socials per part dels estudiants dels últims cursos de l'educació obligatòria. Es busca

formar la ciutadania en la participació informada basada en dades obertes.

• Amb l'obertura de les dades que donen valor als indicadors dels ODS, per tal que la ciutadania pugui

analitzar i avaluar els assoliments de les administracions i el grau d’acompliment. Es contribueix a usar

dades obertes per a una avaluació transparent i en “temps real” de l'acció pública, en aquest cas d'un

repte global: els ODS.

• Així mateix, es crearan unes pautes per facilitar que totes les municipalitats puguin tenir un pla d'integritat

i ètica pública, per tal d’equilibrar els drets de les persones que habiten en diferents territoris.



DESAFIAMENTS, OPORTUNITATS I VISIÓ ESTRATÈGICA DEL GOVERN OBERT

Com contribueix la visió estratègica de govern obert a l’assoliment dels objectius generals 
de les administracions públiques?

La visió estratègica del Pla d’acció reforça els objectius marcats per la Xarxa de Governs Transparents que

es basen en el desenvolupament de la col·laboració entre les administracions públiques de Catalunya,

l'obertura de dades i la reutilització de la informació pública, el dret d'accés a la informació pública, el bon

govern i el govern obert; en l'establiment de mecanismes de coordinació i col·laboració; en la sensibilització

dels servidors públics de les administracions catalanes i de la ciutadania de Catalunya en general respecte de

la cultura de la transparència, i a garantir mecanismes diversos de participació en les polítiques públiques.

Al Pla de govern de la 14a legislatura de la Generalitat de Catalunya hi ha 5 grans eixos, i el Pla d‘acció

d’OGP Catalunya contribueix a assolir-ne el compliment.

Algunes de les accions a les quals col·labora són:

• Enfortir el bon govern i avançar vers un govern obert per crear valor públic dins i fora de les institucions.

• Desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de les persones en compliment dels

principis bàsics del bon govern.

• Vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels

drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.



Institucions líders responsables de la 
implementació del Pla

• Diputació de Barcelona

• Diputació de Girona

• Diputació de Lleida

• Diputació de Tarragona

• Àrea Metropolitana de Barcelona

• Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

• Consorci Localret

• Generalitat de Catalunya

• Oficina Antifrau de Catalunya

• Associació Catalana de Municipis

• Federació Catalana de Municipis

• Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 

• Iniciativa Barcelona Open Data

• Observatori Ciutadà contra la Corrupció

• Comset UAB (fusió del Laboratori de Periodisme 
i de Publiràdio)

• Associació de Dones Periodistes de Catalunya

• Consell Català de les Dones

• DataLab LaCiba

• Col·legi d’Interventors, Secretaris i Tresorers de 
l’Administració Local (Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya)

Compromís i coordinació en la visió estratègica de govern obert i el 
Pla d’acció OGP

Xarxa de 

Governs 

Transparents 

de Catalunya

Entitats líders responsables de la 
implementació del Pla



Compromís i coordinació en la visió estratègica de govern obert i 
el Pla d’acció OGP

Mecanismes institucionals de coordinació existents per implementar el Pla

• La Xarxa de Governs Transparents (Xarxa de Governs Transparents de Catalunya) és una entitat

creada a través d'un conveni horitzontal de diferents administracions públiques de Catalunya. La

formen les quatre diputacions provincials, la Generalitat de Catalunya, les dues entitats que agrupen

els municipis catalans: l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de

Municipis, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el

Consorci Localret, com també el Col·legi d’Interventors, Secretaris i Tresorers de l’Administració

Local.

• Aquesta entitat disposa de diversos grups de treball, i, específicament, el de participació ciutadana i el

de seguiment d’OGP, que seran dos espais rellevants de coordinació.

• Així mateix, dins el mateix Govern de la Generalitat existeix la Comissió Interdepartamental de

Govern Obert. Tots els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya en formen part i són

coneixedors de les actuacions en matèria de govern obert que s'impulsen.



Compromís i coordinació en la visió estratègica de govern obert i 
el Pla d’acció OGP

Espais de col·laboració entre Govern i societat civil per a la cocreació i implementació del Pla

• La creació d'un grup motor mixt i paritari entre administracions / societat civil i dones i homes

• La creació d'un fòrum multisectorial: Àgora de Govern Obert de Catalunya, formada per 60 persones.

S'ha reunit tres vegades en sessió plenària i a més ha creat cinc grups de treball per treballar cada

compromís, que s'han reunit tres cops cadascun  https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO

• Consultes ciutadanes

Mesures dutes a terme per garantir la representació en els espais de cocreació

En la creació del grup motor es va buscar la diversitat de perfils (paritat de gènere i institucional), igual com a

l'Àgora de Govern Obert (fòrum multisectorial), i en la mesura que ha estat possible també en els grups de

treball.

La difusió i les consultes ciutadanes han permès recollir propostes de diferents col·lectius, alguns d'ells

vulnerables.

La virtualitat ha facilitat la pluralitat, poder comptar amb societat civil i amb representants de tot el territori.

https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO
https://participa.gencat.cat/processes/OGP


Compromís i coordinació en la visió estratègica de govern obert i 
el Pla d’acció OGP

Col·laboració de les parts interessades a través de la implementació del Pla

Els compromisos són co-liderats i, a través de la creació de grups de treball i de l'espai de seguiment,

s‘hi incorporarà la societat civil.

Quatre dels cinc compromisos del Pla d'acció tindran la participació directa de la societat civil:

• Plans d'integritat als ens locals de Catalunya: instruments per a la lluita contra la corrupció, el

foment del bon govern i l'ètica pública.

• Datasets vinculats als ODS que posin a disposició dades obertes – Open Data – i de qualitat de

tot el territori: reutilització i impacte.

• Disseny d’un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial.

• Disposició de dades obertes – Open Data – que permetin analitzar la desigualtat socioeconòmica

de les dones i la feminització de la pobresa.



Pla d’acció OGP Catalunya

Presentació de la proposta de compromisos 

Eix 1. Ecosistema de participació ciutadana 

Compromís 1. Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial 

• Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial, amb l'objectiu de crear de manera col·lectiva 

un model de participació per abordar projectes amb impacte territorial que, pel seu abast, tenen repercussió en tota la societat 

catalana i que afecten múltiples nivells administratius.

• El model ha d’incorporar: sistemes per consultar la ciutadania els projectes més rellevants que, a més, puguin contrastar-se amb 

dades, espais de coordinació administrativa multinivell i espais de seguiment amb la ciutadania; compromís polític a llarg termini; 

transparència i llenguatge entenedor per part de les administracions implicades; formació als diferents agents; metodologies 

innovadores; canals de participació i comunicació diversos, i resultats ordenats en base als ODS.

• El model es dissenyarà en base a un procés participatiu pilot que incorporarà ja alguns dels elements esmentats que puguin servir 

com a assaig.

Agents involucrats en la implementació:



Pla d’acció OGP Catalunya

Presentació de la proposta de compromisos 

Eix 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern

Compromís 2. Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per a la lluita contra la corrupció i el 

foment del bon govern i l’ètica pública en l’àmbit local

Projecte per fomentar la implementació d’instruments per a la lluita contra la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en 

plans d’integritat, als ens locals de Catalunya; que parteix del projecte “Plans d’integritat a l’administració local” impulsat per l’ACM. 

El compromís inclou les fases següents: 

• Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de formació i sensibilització 

• Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que puguin adaptar-se a les característiques pròpies, així com suport 

per part de les entitats impulsores i d’entitats supramunicipals. En aquesta fase s’inclouen accions formatives per a totes les persones de 

l’Administració pública (persones amb càrrecs electes i personal tècnic) així com totes les persones que es relacionen amb l’Administració 

pública, i metodologies participatives que permetin la generació de consens polític i processos de baix a dalt. 

• Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de fiscalització, a través de mecanismes com un segell de qualitat, que 

inclogui participació dels mateixos ens implementadors i d’agents externs, ciutadania i societat civil organitzada.

Un dels objectius principals del compromís és que tots els ens locals que vulguin adherir-se al projecte puguin fer-ho, fomentant que les 

mesures d’integritat es facin extensives a tot el territori.

Agents involucrats en la implementació:



Pla d’acció OGP Catalunya

Presentació de la proposta de compromisos 

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

Compromís 3. Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades obertes en format Open 

Data i de qualitat de tot el territori, facilitant-ne la reutilització i potenciant-ne l’impacte

• Identificar i analitzar models que estiguin treballant per l’estandardització de dades obertes envers els ODS -definir el model català. 

• Estandardització dels datasets per obtenir dades de qualitat, en format Open Data, estructurades, fiables, granulades, 

desagregades per territori i gènere i amb visió històrica envers els ODS a Catalunya. 

• Publicar les dades en un portal de dades obertes. Hauran d'aparèixer els indicadors dels 17 ODS i incloure un quadre de 

comandament amb l’estat d’assoliment de cada ODS i l’estat d’assoliment quant a publicació de dades obertes de qualitat. 

• Realització d’accions per fomentar l’ús i reutilització de les dades per part de periodistes, la universitat, les administracions, la 

ciutadania, etc.: campanya de comunicació, entrega d’eines i suport per part d’ens supramunicipals a ens locals, entre d’altres. 

• En l’estandardització de les dades s’ha de desagregar fins al nivell municipal en els casos en què sigui possible per facilitar 

l’automatització.

Agents involucrats en la implementació:



Pla d’acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos 

Eix 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere

Compromís 4. Generar dades obertes actualitzades, comparables, accessibles i en format Open Data que permetin 

analitzar de forma integral la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, assegurant-ne 

l’accessibilitat i l’ús

Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes envers la desigualtat socioeconòmica de les dones i la

feminització de la pobresa a Catalunya, basada en les fases següents: 

• Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una visió i una anàlisi integral de la temàtica. 

• Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats (què tenim, què no tenim, a qui pertanyen les dades, quin grau 

d'obertura tenen).

• Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que estiguin actualitzades de forma periòdica o publicades en temps 

real; desagregades per sexe i altres variables que interseccionen, idealment edat, diversitat/discapacitat, tipologia familiar, 

origen/nacionalitat; i geolocatlizades. 

• Estructurar i identificar dades comunes a tots els municipis desagregades per sexe perquè estiguin disponibles en una base de 

dades. 

• Generar una campanya de comunicació i altres accions per garantir l’accessibilitat de les dades i fomentar-ne l’ús per part dels 

diferents col·lectius (administracions, universitat, societat civil, ciutadania, escoles, etc.).

Agents involucrats en la implementació:



Pla d’acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos 

Eix 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible

Compromís 5. Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als reptes socials i a nous centres 

educatius del territori, afavorint l’anàlisi crítica de les persones joves i el seu impacte en les polítiques públiques

L’acció se centra a fomentar el coneixement i ús de les dades obertes entre les persones joves, a través de la modificació del 

programa Open Cohesion School. El programa Open Cohesion School, actualment desplegat en cinc centres del territori, ofereix a les 

persones joves treballar a través de l’anàlisi de dades unes matèries concretes. Amb l’acció es pretén realitzar una prova pilot en 20 

nous centres del territori, oferint el treball en altres matèries no subvencionades pel programa, com són els reptes socials. 

L’acció es basa en diferents fases: 

• Identificar i definir els paràmetres del nou programa

• Crear un catàleg de recursos de l’Administració pública i altres entitats referents

• Coordinar la implementació amb els diferents agents implicats

• Realitzar la primera prova pilot en 20 centres educatius

• Visibilitzar les propostes de millora per tal que puguin ser considerades en el marc de les polítiques públiques

Agents involucrats en la implementació:



PARTICIPACIÓ

Als diferents espais participatius, concretament en les 3 àgores i les 15 sessions dels cinc grups de

treball, hi van participar un total de 134 persones, de les quals el 56% són dones i el 44% són homes.

Segons la tipologia d'entitat a la qual representen, el 64% de les persones participants van assistir en

representació d'administracions públiques, el 20%, d'entitats de la societat civil, el 5%, d'empreses, el

3%, de la universitat, i el 5%, a títol individual (no es disposa d'informació del 3% restant de les

persones assistents).

Quant a les entitats presents als diferents espais participatius, concretament a les 3 àgores i a les 15

sessions dels cinc grups de treball, van assistir representants d'un total de 62 entitats. D'aquestes, el

52% són administracions públiques, el 32% entitats de la societat civil, l'11% entitats del món

empresarial i el 5% formen part del món universitari.



SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ

Òrgans de monitoratge independents que faran l’avaluació del Pla 

• En una primera fase, IERMB (https://iermb.uab.cat)

• En una segona fase, IVÀLUA (https://ivalua.cat/es)

Activitats per mesurar el progrés dels compromisos

L'espai permanent de diàleg amb la societat civil, el fòrum multiactor, tindrà reunions plenàries semestrals.

En aquestes reunions de l'Àgora de Govern Obert de Catalunya, que s'ha de reconvertir en un espai de

debat social entre administracions i societat civil sobre govern obert, s'informarà de l'assoliment dels

compromisos.

Així mateix, l'Àgora es configurarà en comissions de seguiment de cada compromís que rebrà informació

sobre l’assoliment cada 3-4 mesos.

https://iermb.uab.cat/
https://ivalua.cat/es


SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ

Control periòdic del progrés amb els organismes d’execució

Una vegada les entitats líders de cada compromís comencin a desenvolupar-lo, es crearà una oficina

tècnica que farà el seguiment del progrés de l'execució de cada compromís, segons el calendari pactat, i

aquesta reportarà al Point of Contact d’OGP Catalunya i a l'Àgora de Govern Obert, que serà el fòrum

ciutadà de control.

Aquest seguiment es farà mitjançant reunions bilaterals trimestrals amb els líders de cada compromís per

part de l'oficina tècnica.

Aquest seguiment es vincularà també amb el grup de treball OGP de la Xarxa de Governs Transparents.

Com es compartiran els resultats de les tasques de seguiment?

Els resultats es compartiran en els llocs web de les administracions líders i, a més a més, en el portal

sectorial de participació de Catalunya s’informarà del grau d’assoliment dels compromisos perquè la

ciutadania en pugui conèixer el progrés.



Compromís 1 Compromís 2 Compromís 3 Compromís 4 Compromís 5

Departament d’Acció 

Exterior i Govern 

Obert

Departament de la 

Vicepresidència i de 

Polítiques Digitals i 

Territori

Departament d’Acció 

Exterior i Govern 

Obert

Escola 

d’Administració 

Pública de Catalunya

Departament d’Acció 

Exterior i Govern 

Obert

Institut Català de les 

Dones

Institut d’Estadística 

de Catalunya

Consell Assessor per 

al Desenvolupament 

Sostenible

Departament d’Acció 

Exterior i Govern 

Obert

Institut Català de les 

Dones

Institut d’Estadística 

de Catalunya

Departament 

d’Educació

Departament de 

Drets Socials

ANNEX

Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya involucrats en la implementació 

dels compromisos 


