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Pla d’Acció OGP

Àgora I. Guia de la sessió

Objectius de la sessió: 

• Constitució de l’Àgora de Govern Obert
• Presentació del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP
• Presentar el portal participa.catalunya.cat

Agenda i metodologia:

• Benvinguda i introducció a la sessió per part del Grup Motor
• Salutació per part d’OGP
• Benvinguda per part de l'Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller del Departament d'Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència Generalitat de Catalunya.
• Presentació del procés “Cap al Pla d’Acció OGP Catalunya”
• Dinàmica participativa envers la visió   
• Explicació de properes passes 
• Torn de paraules i tancament 
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Aliança pel Govern Obert (OGP)

Què és OGP?

L’Aliança Mundial de Governs Oberts engloba membres nacionals, locals i organitzacions de la societat civil amb l’objectiu de promoure 

una governança transparent, responsable, incloent i que asseguri la rendició de comptes.

Qui forma part d’OGP?

• 78 estats membres.

• 70 ciutats i regions que s’han incorporat al seu programa local

Què implica ser membre de OGP Local?

• Desenvolupar i implementar un pla d’acció format per una sèrie 

de compromisos de govern obert ambiciosos, el qual haurà de 

ser cocreat amb la participació d'actors governamentals i no 

governamentals. 

• Participar d’intercanvis d’experiències i altres activitats de 

suport. 

Catalunya s’uneix l’any 2020, després d’aprovar-se la 

candidatura presentada per la Generalitat en nom dels membres 

de la Xarxa de Governs Transparents i també per Iniciativa 

Barcelona Open Data en nom de la societat civil.

El procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya 

s’executa d’abril a juliol de 2021.



Què és el Pla d’Acció OGP Catalunya?

Document cocreat entre administracions públiques i societat civil de Catalunya amb l’objectiu de millorar la democràcia i aprofundir la 

bona governança. 

Què ha d’incloure el Pla d’Acció 

OGP?

1. Visió estratègica que guiï les accions 

al llarg del període d’execució, 

identificant resultats a mig termini. 

2. Compromisos concrets de curt termini 

a través dels quals avançar cap a la 

consecució dels resultats de mig termini 

identificats a la visió; els quals hauran 

de ser aplicats per les administracions 

públiques catalanes. 

Com s’elabora el Pla d’Acció OGP?

La cocreació es realitza a través de la 

participació en 4 espais de treball i/o 

validació: 

• Àgora

• Grup Motor

• Grups de Treball

• Consulta ciutadana

Qui pot participar en l’elaboració 

del Pla d’Acció OGP?

• Administracions públiques de tot el 

territori català.

• Societat civil organitzada.

• Persones expertes.

• Ciutadania.

Pla d’Acció OGP

Cocreació del Pla d’Acció OGP
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Cocreació del Pla d’Acció OGP

Grup Motor

• Funcions: grup impulsor de 

l’Àgora de Govern Obert i 

que farà el seguiment tècnic 

del procés de cocreació del 

Pla d’acció local OGP de 

Catalunya.

• Participants: 5 persones 

representants de les 

administracions públiques i 5 

persones representants de la 

societat civil. 

• Compromisos: participació 

activa a una reunió 

setmanal/quinzenal.

Grups de treball

• Funcions: consensuar i 

concretar els compromisos 

del Pla d’Acció OGP. 

• Participants: entre 15 i 20 

(aprox.) persones per grup, 

representants de:    1. 

Administracions públiques; 2. 

Entitats especialitzades en 

Govern Obert; 3. Entitats 

generalistes de referència; 4. 

Persones acadèmiques 

expertes en Govern Obert

• Compromisos: participació 

activa en 3 sessions de 

treball. 

Àgora

• Funcions: seguiment del 

procés de cocreació, 

aprovació i impuls del Pla 

d’Acció OGP. 

• Participants: entre 60 i 80 

persones representants de: 

1. Administracions públiques; 

2. Entitats especialitzades en 

Govern Obert; 3. Entitats 

generalistes de referència; 4. 

Persones acadèmiques 

expertes en Govern Obert.

• Compromisos: participació 

activa a les tres reunions 

plenàries.  

Quin rol tenen els diferents espais de treball i/o validació?

Consulta ciutadana

• Funcions: validar i proposar 

eixos de treball i opinar 

envers els compromisos 

sorgits als grups de treball. 

• Participants: tota la 

ciutadania interessada en 

participar en la co-creació del 

Pla d’Acció OGP.
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Cocreació del Pla d’Acció OGP

Quin és el calendari del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP?

Maig 2021 Juny 2021 Juliol 2021

• 4/5. 1ª Sessió informativa OGP

• 6/5. 1ª Sessió de l’Àgora

• 6/5 – 24/5. 1ª deliberació al Participa.

• 27/5. 2ª Sessió de l’Àgora

• 1/6. 2ª Sessió informativa OGP

• 31/5 – 4/6. 1rs tallers dels grups de treball

• 7/6 – 11/6. 2ns tallers dels grups de treball

• 21/6 – 29/6. 3rs tallers dels grups de treball

• 8/7 – 18/7. 2ª deliberació al Participa. 

Gencat.cat

• 22/7. 3ª Sessió de l’Àgora (data provisional)
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• 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 (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.

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

gran; també  apareixerà un panell a través del qual canviar 

el format de la lletra.

Pla d’Acció OGP

Dinàmica: visió Catalunya 2023

Com t'imagines que sigui Catalunya, l'any 2023, en relació a Govern Obert?
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Properes passes

Debat en línia sobre proposta oberta d’Eixos de Treball:

Eixos de govern obert

1. Ecosistema de participació
2. Governança de dades obertes
3. Integritat pública i lluita anticorrupció
4. Qualitat de la informació (Transparència)
(...)

Eixos sectorials
5. Perspectiva de gènere i drets de les dones
6. Eix obert (a triar tema, que contribueixi a l’assoliment dos o més ODS) 
(...) 
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Properes passes

Definició d’eixos de treball (7- 24 maig)

• Primera proposta provisional i oberta a debat
• Procés participatiu a través del https://participa.gencat.cat/processes/OGP
• Importància de difondre el procés i convidar a entitats i ciutadania a participar-hi

https://participa.gencat.cat/processes/OGP
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Properes passes

Propera sessió de l’Àgora: 

• Dia i hora: 27 de maig de 2021 a les 15h30
• Objectius: 

o Aprovació dels eixos
o Constitució de grups de treball i foment de la convocatòria
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