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1. Introducció  
 
La primera sessió de l'Àgora de Govern Obert es realitza el dijous 6 de maig, de 15:30 a 
17:00 hores, a través de la plataforma Zoom i, per tant, en format virtual. Els principals 
objectius de la sessió són:  

 Constitució de l’Àgora de Govern Obert 

 Presentació del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP 

 Presentar el portal participa.catalunya.cat 
 

2. Persones participants 
 
A la primera sessió de l’Àgora hi participen un total de 60 persones, de les quals el 47% 
dones i el 53% homes; mentre el 55% representen administracions públiques, el 42% 
entitats de la societat civil i empresarials, i el 3% altres col·lectius o no especificat. A 
continuació, es detalla la llista de persones participants a la sessió, així com les entitat a les 
que representen:  

1. Andreu Curto Castells, Ajuntament de Deltebre 
2. Àngel Rodríguez, Fundació FiraGran 
3. Anna Brunsó Ribas, Diputació de Girona 
4. Àstrid Desset, ACM 
5. Bárbara Egea Oliver, Diputació de Tarragona 
6. Bernat Solé i Barril, Conseller Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència de la Generalitat de Catalunya 
7. Blanca Padrós Amat, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
8. Blanca Rodà Goula, Subdirecció General de Participació Ciutadana de la Generalitat 

de Catalunya 
9. Carles Agustí i Hernàndez, ODI 
10. Carlos Guadián Orta, societat civil 
11. Cèlia Argilés Andrés, Diputació de Lleida 
12. Eduard Robert Odena, Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la 

Sociologia de Catalunya 
13. Elena Ferre Toldrà, Regidoria de Participació i Lluita contra la Corrupció, Lleida 
14. Feliu Madaula Canadell, Observatori Ciutadà Contra la Corrupció 
15. Fernando Fuster-Fabra Fernández, Observatori Contra la Corrupció de Catalunya 
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16. Ferran Farriol Vilà, Consorci Administració Oberta de Catalunya  
17. Fina Rubio, Fundació SURT 
18. Francesc Giménez Martín, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de 

Catalunya 
19. Gemma Calvet i Barot, Agència de Transparència de l’AMB  
20. Ismael Peña-López, Generalitat de Catalunya 
21. Joan A. Olivares Obis, Diputació de Barcelona 
22. Joan De la Paz Sánchez, Ajuntament del Prat de Llobregat 
23. Joaquim Dorda i Ventura, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
24. Jonatan Rodríguez Delicado, SVS 
25. Jordi Feiner Morato, Ajuntament de Terrassa 
26. Jordi Foz Dalmau, Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de 

Catalunya 
27. Jordi Picas Vilà, Suara cooperativa  
28. José Maria Marín, Open Government Partnership  
29. Josep Bigorra i Llauradó, Federació de Municipis de Catalunya, Ajuntament de 

Vilaplana 
30. Josep Oller Gros, Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia 

de Catalunya 
31. Juli Simón,  Fundació FiraGran  
32. Karma Peiró, Fundació Visualització per a la Transparència   
33. Laura Sunyol, Ajuntament de Lleida  
34. Laura Suñé Salvador, Generalitat de Catalunya  
35. Lluís Cermeno Martorell, Departament de Cultura  
36. Lluís Corominas i Díaz, Associació Catalana de Municipis i Fundació Transparència 

i Bon Govern 
37. Lourdes Llorente Martínez, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
38. Lourdes Muñoz, Iniciativa Barcelona Open Data  
39. M. Inma Bajo De la Fuente, Federació Dones de Catalunya per la Igualtat  
40. Marc Garriga Portolà, DesideDatum Data Company SL  
41. Maria Carme Noguer Portero, Espai de Participació Estratègia Anticorrupció de la 

Generalitat Catalunya 
42. Marta Corcoy Rius, UAB i Associació dones periodistes de Catalunya 
43. Marta Serra, Ajuntament de Manresa 
44. Michael Donaldson, Ajuntament de Barcelona  
45. Mireia Font, Ajuntament de la Seu 
46. Montserrat Clotet i Masana, Ajuntament de Manresa  
47. Montserrat Cosidó Soley, Projecte Minerva - Sent i Crea projectes  
48. Montserrat Flores Juanpere, Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis 

Generals de l’Ajuntament de Reus  
49. Neus Pociello Cayuela, Fundació Aroa  
50. Núria Espuny Salvadó, Generalitat de Catalunya  
51. Olga Ramírez Hernández, ACGP 
52. Ona Martínez Viñas, Ajuntament de Terrassa  
53. Ramon Tubella Puig, VAE  
54. Roger Baig Viñas, Aragon Labs AG  
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55. Roger Buch i Ros, Programa Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de 
Catalunya  

56. Roger Medina Juidías, Institut Ostrom Catalunya  
57. Santi Coca i Mascorda, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
58. Sergi Benedicto, Ajuntament de Mataró 
59. Teresa Esquirol 
60. Thai Jungpanich, Espai Societat Oberta 

 
3. Paraules i aportacions 
 
A continuació, es detallen les diverses paraules de la sessió.  
 

 Benvinguda i introducció a la sessió per part del Grup Motor:  
 

La Sra. Lourdes Muñoz i Santamaria, membre del Grup Motor, d’Iniciativa Barcelona Open 

Data, explica el procés de presentació de la candidatura de Catalunya a l’OGP, així com les 

tasques realitzades per a la constitució de l’Àgora. En aquest sentit, especifica la recerca 

activa per aconseguir la paritat de gènere en el marc dels diferents espais participatius. 

Finalment, agraeix la participació de totes les persones assistents.  

 Salutació per part d’OGP:  
 

El Sr. José Maria Marín, oficial superior de programes de l’Open Government Partnership 
(OGP), dona les gràcies per la participació de Catalunya dins del programa i destaca la 
llarga trajectòria que té en govern obert. Defineix l’Àgora com motor i font del Pla d’Acció 
OGP i convida a les persones a participar de la Setmana de Govern Obert, la qual comença 
el 17 de maig.  

 

 Benvinguda per part de l'Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller del 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
Generalitat de Catalunya:  
 

L’Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller, recalca la importància del govern obert i els 

objectius que en deriven en el context actual. També parla envers els compromisos a definir 

i la importància de la participació activa en els diferents espais en el marc de l’elaboració 

del Pla d’Acció OGP. En aquest sentit, fa èmfasis en el repte de fer un pla per a la ciutadania, 

així com en l’objectiu d’assolir un govern de la ciutat i per a la ciutat on totes les persones 

puguin opinar i aportar.  

 Presentació del procés “Cap al Pla d’Acció OGP Catalunya”:  
 

El Sr. Roger Buch i Ros, responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de 

la Generalitat de Catalunya, realitza l’explicació del procés d’elaboració del Pla d’Acció 

OGP, en el qual poden participar administracions públiques de tot el territori català, societat 

civil organitzada, persones expertes i ciutadania. Els diferents agents treballaran en el marc 

de 4 moments, concretament:  
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a. Àgora de Govern Obert, òrgan que té la funció de realitzar el seguiment del procés 
de cocreació, aprovació i impuls del Pla d’Acció OGP. 

b. Grup Motor, grup impulsor de l’Àgora de Govern Obert i que farà el seguiment 
metodològic del procés de cocreació del Pla d’acció local OGP de Catalunya. 

c. Grups de treball, els quals tenen la funció de consensuar i concretar els 
compromisos del Pla d’Acció OGP.  

d. Consulta ciutadana, a través del portal participa.gencat.cat, on es realitzaran dos 
processos. El primer, amb l’objectiu de validar i proposar eixos de treball; i el segon, 
per tal d’opinar envers els compromisos definits en el marc dels grups de treball. 
 

En base a les conclusions d’aquests diferents espais participatius es generarà el Pla d’Acció 

OGP, el qual haurà de definir tant la visió estratègica com també els compromisos (projectes 

concrets i innovadors que hauran de ser aplicats per part de les administracions públiques 

catalanes).  

Així mateix, detalla el calendari del procés:  

 

 Dinàmica participativa envers la visió:  
 

Per tal d’introduir la dinàmica participativa, la qual té l’objectiu de recollir aportacions i idees 
en relació a la visió que ha de contenir el Pla d’Acció OGP, el Sr. Jordi Foz i Dalmau, 
secretari de Transparència i Govern Obert, remarca que l’objectiu del procés és dotar-nos 
d’un pla d’acció amb la metodologia OGP, a través del qual generar un impacte i una 
transformació. També remarca la necessitat que el pla sigui viable i factible. D’altra banda, 
explica què s’entén per visió: imaginar per fer realitat, citant la política com la via per fer 
realitat les coses. 

 
A continuació, des de l’empresa dinamitzadora Tandem Social, s’explica que la dinàmica 
es proposa en el marc de tres subgrups i a partir de l’eina Mural.co. Es detalla que es 
debatrà en el marc de la pregunta “Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en 
relació a: a. Dades obertes, b. Participació, c. Integritat i ètica pública, d. Informació pública, 
e. Reflexions o transversals, e. Altres àmbits”; s’introdueix la plataforma Mural.co (eina a 
través de la qual es farà la dinàmica) i es dona pas als subgrups.  

 



 
 

5 
 

En el marc dels 3 subgrups, la dinàmica es divideix en tres moments:  
e. 5 minuts per l’entrada i testeig de l’eina Mural.co 
f. 10 minuts escriure post its, de forma individual, al mural 
g. 10 minuts de debat col·lectiu en base a les aportacions individuals fetes.  

 
El detall de les aportacions es pot trobar a l’apartat 4 del present document.  
 

 Explicació de properes passes: 
 

El Sr. Eduard Robert, membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la 
Sociologia de Catalunya (COLPIS), informa de les properes passes del procés. En aquest 
sentit, informa sobre la proposta d’eixos elaborada per part del Grup Motor, la qual podrà 
ser debatuda i modificada a través del procés participatiu que s’engegarà promptament a 
través de la plataforma https://participa.gencat.cat/processes/OGP.  
 
També informa sobre la propera sessió de l’Àgora, la qual es realitzarà el 27 de maig de 
2021 a les 15h30, i en el marc de la qual s’aprovaran els eixos, es constituiran els grups de 
treball i es fomentarà la convocatòria de persones a aquests espais de treball en els quals 
es concretaran els compromisos a incloure al Pla d’Acció OGP.  

 

 Torn de paraules:  
 

La Sra. Lourdes Muñoz i Santamaria, membre del Grup Motor, dinamitza el torn de paraula, 
en el marc del qual es recullen les següents aportacions:  
 

 Núria Espuny: Afirma que està molt contenta que s’hagin aconseguit els objectius 
d’entrar a l’OGP i haver pogut realitzar l’Àgora.  

 Thai Jungpanich: Cal buscar la que les sessions i espais del procés participatiu 
representin la diversitat present a la societat catalana, no només a nivell de gènere.  

 Fina Rubio: És imprescindible l’equitat de gènere per tenir una societat democràtica, 
motiu pel qual cal que estigui tant en la visió com en els eixos. En aquest sentit, cal 
avançar en tenir dades segregades per gènere i sexe en tots els àmbits, hauria de 
ser un objectiu de les dades obertes. També considera que l’eix transversal de 
gènere hauria de basar-se en buscar l’equitat de gènere i els drets de les dones, 
parlant de perspectiva de gènere com a eina per aconseguir-ho.  

 Karma Peiró: Per aconseguir la diversitat, cal una difusió amplia del procés, 
especialment dels espais de participació al participa.gencat.cat, per tal d’arribar a 
més persones de la ciutadania i que participin. En aquest sentit, pregunta quina 
campanya de comunicació es realitzarà i per quins canals (menciona la possibilitat 
de generar anuncis, cartells, informació a centres cívics i biblioteques, etc.).  

 Joan Olivares: Es posa de relleu la gran diversitat territorial existent al país, 
emfatitzant la diferent mida dels municipis, molts dels quals (50%) no arriben a 1.000 
habitants. En el marc de la visió, recalca que vol un país equilibrat en aquest àmbit, 
així com mesures que no augmentin la distància entre municipis grans i petits. 
Considera que cal un eix de treball que busqui pal·liar la desigualtat existent a nivell 
dels diversos municipis.  

https://participa.gencat.cat/processes/OGP
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 Ismael Peña-López: Afirma que des de la Generalitat es vol treballar en la creació 
de l’ecosistema, entès com a xarxa que funciona amb estructures obertes, 
compartides i plurals (a nivell de territori, gènere, capes socials, etc.), de manera 
que no hi hagi una mena de locomotora anomenada “administració” que tiri de la 
resta, sinó que els diferents agents i persones s’articulin i puguin generar espais de 
trobada, sent tots ells nodes.  

 Inma Bajo: Com a membre de la societat civil que treballa molt a prop de la 
ciutadania, menciona que és complicat seguir el procés en cas que no es tingui 
coneixement previ de dades i altres temàtiques concretes vinculades a govern obert. 
En aquest sentit, afirma que si es vol arribar a persones i entitats de la societat civil, 
cal buscar maneres per fer que els espais siguin accessibles.  

 Mireia Font: Cal tenir més en compte la perspectiva de la Catalunya rural i la visió 
territorial, de manera que la representació de les diferents sessions no es concentri 
en grans ciutats, sinó que també hi hagi la visió de municipis petits.  

 Roger Buch: En relació a la convocatòria de la sessió actual, afirma que es va buscar 
que hi hagués municipis de cada vegueria, així com municipis petits i grans. 
Menciona també les sessions prèvies informatives que s’estan realitzant per donar 
la informació necessària a les persones que ho vulguin per poder participar de forma 
informada, i es menciona que es podria plantejar l’opció de fer-ne més. Informa que 
tot i que el procés no està pensat per arribar a milers de persones, si que cal fer 
poroses les organitzacions i s’ha vetllat per la diversitat. Finalment, recalca la 
importància que les diferents organitzacions puguin convidar a persones a participar 
als grups de treball.  

 Gemma Calvet: Menciona la necessitat que hi hagi una línia d’actuació que reforci 
la necessitat de dotació de recursos, inclús discriminació positiva, envers municipis 
petits, en el marc de govern obert. En relació a aspectes metodològics del procés, 
afirma que el fet que sigui a través de mitjans virtuals deixa al marge a determinats 
perfils de persones (per exemple, persones grans). En aquest sentit, cal vigilar que 
la tecnologia no aparti els processos de les persones.   

 
4. Resultats de la dinàmica 
 
A continuació, es llisten les aportacions recollides en les tres sales en el marc de la dinàmica 
participativa envers la visió del Pla d’Acció OGP, les quals responen a la pregunta: “Com 
t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a: a. Dades obertes, b. Participació, 
c. Integritat i ètica pública, d. Informació pública, e. Reflexions o transversals, e. Altres 
àmbits”. Mencionar que es llisten tant les aportacions escrites al mural, com també les 
recollides en base al debat posterior.  
 

 Sala 2:  
o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a dades obertes:  

 Amb un model estandaritzat de referència per a totes les 
administracions que permet la comparativa de dades. 

 Repositori de dades obertes únic a Catalunya: Per poder fer 
polítiques efectives (igualtat, etc.) és essencial disposar de dades 
actualitzades, desglossades i obertes per poder creuar-les amb 
d'altres. 
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 Dades segregades per sexe i gènere en tots els àmbits: Destaquen 
el dèficit actual i la dificultat que comporta per tant conèixer els 
impactes per gènere. 

 Obtenir dades granulades fins com a mínim districte . 
 Creació d'un corpus de datasets de qualitat. 
 Eines a l'abast del món local que facilitin la publicació i actualització 

de dades de forma automatitzada . 
 Datasets que permetin realment generar negocis. 
 Personalització de les polítiques públiques gràcies a un ús més 

intensiu de les dades en el procés de presa de decisions. 
 Ús de la intel·ligència artificial ens permet analitzar tendències a partir 

de les dades obertes. També destaquen el risc que hi ha en l’ús de 
la intel·ligència artificial (programada per éssers humans) que 
pot  reproduir estereotips de gènere, raça, orientació sexual, etc. 

 Un major ús de les noves tecnologies 
Reutilització de les dades per part de les administracions.  

 Mecanisme d'agregació de dades que permeti conèixer informació 
sense haver de fer la petició a diferents administracions (per 
exemple, a cada municipi). 

 Dades obertes al món privat i big data al món públic. 
 Avaluació de l'activitat pública per part de personal independent a 

través de l'ús de dades obertes. Major fiscalització. 
 No hi ha dades obertes: només hi ha dades que, per motius de força 

major, s'han de tancar. 
 Les dades obertes no són un "repositori de l'Administració", sinó una 

plataforma al servei de tota la ciutadania. 
 Interoperabilitat real entre totes les AAPP, facilitant dades úniques i 

no repetitives. 
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a participació:  
 Intel·ligència col·lectiva. 
 Superar la participació de quantitat per passar a la de qualitat. 
 Participació de manera informada i critica.  
 Es creen polítiques públiques pensades des de la societat civil i 

cocreades amb el govern amb incidència directa a la vida social. 
 Cultura de govern obert a les escoles  . 
 La presa de grans decisions es fa amb la participació de la ciutadania 

i els agents del sector. 
 L'administració dissenya processos de participació ciutadana des 

d’una mirada intercultural i diversitat. 
 Existeixen canals i procediments per fomentar la participació de 

comunitats i col·lectius vulnerabilitats. 
 S'incorpora la participació ciutadana en el disseny de polítiques des 

de l'inici més enllà de consultes unidireccionals. 
 Les administracions són capaces d'incorporar iniciatives ciutadanes 

a l'agenda. 
 La concurrència de tots els actors rellevants per una política pública 

succeeix de forma constant al llarg de tot el seu cicle. 
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 Existeix una infraestructura oberta, dinàmica i flexible de participació 
a la Generalitat, connectada amb el territori. Participació integrada en 
govern obert, ja no te sentit sola. 

 Incorporar la diversitat como un eix transversal en processos de 
participació ciutadana. 

 La ciutadania en general disposa d'un nivell de coneixement de les 
eines digitals que li facilita la participació en línia. 

 Rendició de comptes i traçabilitat de la participació ciutadana. 
 La desconfiança en les administracions disminueix, la por a la 

ciutadania. 
 Major participació i interès públic per l'elaboració dels processos de 

consultes públiques en l'elaboració de normativa. 
 Participació 50 a 50 en tots els òrgans de governança.  
 Incorporar la perspectiva intercultural, antiracista i d’equitat de gènere 

als processos de participació ciutadana. 
 Participació com a procés global no de les administracions. 
 Assolir la igualtat retributiva i la no discriminació. 
 El món local és partícip en la confecció de tota legislació que afecta 

el territori i les seves competències. 
 Procés de resposta 100% garantit. 
 Participació efectiva, implica que s'incorporen les propostes i se'n fa 

el seguiment de resultats. 
 Les eines digitals per facilitar la participació efectiva. 
 Que pugui participar totes les persones que habiten el territori 

independentment de la seva situació administrativa. 
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a integritat i ètica 
pública:  

 No confiem en l'ètica de persones i institucions: les dissenyem perquè 
unes facin de contrapès de les altres. 

 Augment de la confiança en la gestió pública. 
 Totes les administracions han consensuat un pla d'integritat i el 

compleixen. 
 No confiem en l'ètica de persones i institucions: les dissenyem perquè 

el seu funcionament sigui íntegre. 
 Hi ha reflexió ètica a les escoles. 
 Existeixen mecanismes de control ciutadà dels nivells d'ètica pública 

a partir d'eines d'explotació en temps real d'indicadors de les AAPP. 
 La manca d'ètica pública sigui penalitzada pels electors. 
 Ús estès i normalitzat de la bústia ètica funcional, en una única. 
 Pla de protecció per "alertadors" de irregularitats a l'administració. 
 Existeix un període de formació obligatòria pels càrrecs públics en 

quant a la integritat i el bon govern en les administracions. 
 Complir compromisos. 
 No de control sinó de reflexió i de donar criteris, a totes les 

administracions i amb relació entre ells... 
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o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a informació 
pública:  

 Tota política pública al menys a partir d'un llindar estratègic comença 
amb un espai públic que n'aplega informació, diagnosi, disseny, etc. 

 Té sentit si es bidireccional acompanyada de canals per poder influir 
i opinar . 

 Les administracions generen automàticament (amb suport 
tecnològic) els informes sobre peticions d'accés a la informació. 

 Es crea un sistema de classificació de la informació pública pensat i 
creat conjuntament amb la societat civil, fent fàcil i àgil el seu accés 

 Es publiquen de forma actualitzada els tipus de consulta sobre dades 
públiques. 

 Es crea un portal comú d'accés a les peticions d'informació públiques, 
automatitzat i en temps d'actualització real. 

 Celeritat en la tramitació de peticions de transparència i absència 
d'obstrucció que provoqui litigis en la via jurisdiccional. 

 S'ha fomentat la transparència i la informació pública. 
 Tota peça que contingui dades/ informació/ coneixement és pública 

per defecte. 
 La ciutadania coneix el seu dret a la informació pública i aquest és 

normalitzat. 
 Procés de resposta 100% garantit. 
 Es creen dades accessibles i entorns web accessibles. 
 Mecanismes d'avaluació d'impacte sobre propostes de polítiques 

públiques (CPB holandès). 
 Importància de la transparència i l'accessibilitat. 
 Publicació i motivació de la no facilitació. 

 
o Reflexions generals o transversals:  

 Govern obert és canvi cultural global sobretot de l'administració. 
 Govern obert per millorar, totes les polítiques publiques 
 Abordar como les bretxes digitals poden minvar, encara més, la 

participació de part de la ciutadania. 
 A participar se n’aprèn participant. 
 Ajuntaments mida petita tenen suport per complir el seu suport...  
 Perspectiva de gènere. 
 Incorporar la interculturalitat i diversitat a totes els processos. 
 Fomentar la participació de les comunitats i col·lectius vulnerabilitats. 
 Intel·ligència col·lectiva...  

 Sala 3: 
o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a dades obertes:  

 Amb portals de dades obertes al conjunt dels ens locals. 
 Amb dades obertes de qualitat, que fomentin efectivament la 

reutilització de les dades per la societat civil i empreses. 
 S’ha generalitzat l’ús de dades obertes tant per part de les 

administracions públiques com per part dels operadors privats, tant 
entitats amb finalitat socials, com per empreses.  
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 Dades propietat de les persones.  
 Fer la reflexió sobre si en un Govern Obert cal parlar de dades 

(genèricament), no només de dades obertes. 
 Cal anar més enllà de “dades obertes”, i parlar de “cultura de dades”. 

En aquest sentit, les administracions públiques treballen oferint 
serveis, i els procediments estan basats en documents i tràmits, de 
manera que l’obertura de dades sol ser un pas addicional que implica 
molta feina, i que per tant en certs casos no es realitza. Així, caldria 
que hi hagués una cultura de dades des de l’origen, dissenyant els 
processos pensant en dades, de manera que al final del procés sigui 
molt àgil o gairebé un pas automàtic l’obertura o publicació de les 
dades (sempre respectant que en alguns casos han de ser tancades).  

 Ciutadania formada en l’ús de dades obertes. 
 Contracte social sobre la cessió i l’ús de les dades en mans de 

l’administració. 
 Dades obertes a tothom, accessibles, comprensibles i de fàcil accés.  
 Obertura per defecte de TOTES les dades (excepte les que per 

normativa no es puguin obrir). 
 Disposar de dades obertes desagregades per sexe dels principals 

serveis públics. Conèixer impacte de les polítiques públiques.  
 Generar dades obertes dels principals processos administratius de la 

Generalitat de forma automatitzada. Que permetin conèixer per la 
ciutadania i millorar des dels processos.  

 Disposar de dades obertes de tots els estudis i enquestes que realitzi 
i/o contracte qualsevol ent de la Generalitat de Catalunya. Produir 
dades obertes de qualsevol investigació.  

 Governança de TOTES les dades per a que el procés d’obertura sigui 
molt senzill.  

 Cada Pla de govern / Mesura de govern defineixi uns KPI’s que es 
vagin generant i publicant en temps real al llarg de l’execució del propi 
pla. Permet seguir l’execució del pla per part de la ciutadania i poder 
ajustar estratègies per assolir reptes. Compartir informació de baix a 
dalt. Dades compartides des del conseller a tècnic de base.  

 Amb una ciutadania més sensibilitzada i capacitada per conèixer i 
usar les potencialitats de les dades obertes: la dada oberta a l’abast 
de tothom.  

 Administracions: obrir i compartir totes les dades, pressupostos, 
partides, etc.  

 Federació de TOTS els portals de dades obertes que hi ha a 
Catalunya per facilitar la reutilització d’aquestes dades.  

 Interoperabilitat en l’intercanvi de dades entre les diferents 
administracions.  

 Intentar que les dades es generin al moment, de forma automàtica.  
 Totes les AAPP ofereixen les seves dades en obert (respectant la 

protecció de dades) i elaboren mapes i infografies de dades per 
facilitar-ne la comprensió a la ciutadania.  

 Obertura de qualitat de les dades, és a dir, amb metadades, seguint 
estàndards, geoposicionades, etc.  
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 Generar quadres de comandament que s’actualitzin a temps real.  
 Fomentar l’ús de les DDOO per automatitzar entorns de 

transparència. 
 Definir el calendari de publicació de dades obertes orientades a 

assolir reptes de país / plans (millorar la mobilitat, sostenibilitat, reduir 
la pobresa, violència masclista,...). Connectar dades obertes a 
publicar dades útils per als plans de govern.  

 Segment del màxim conjunt de dades per gènere. 
 Generar datasets orientats a la resolució de problemes. No és només 

posar dades. Cerquem les dades que ens fan falta.  
 Promoure la cultura de dades a les administracions públiques i a la 

ciutadania.  
 Un país amb dades obertes però properes (que qualsevol persona 

les pugui entendre i interpretar). 
 Obertura de dades en temps real. 
 Promoure la creació de l’economia basada en dades obertes (start-

up’s). 
 Facilitar la presa de decisions basades en les dades.  
 Promoure la innovació basada en les dades.  
 Tenir en compte a les dades com un dels elements per reforçar la 

resiliència. 
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a participació:  
 Dades obertes a disposició de la ciutadania en un format usable i que 

les pugui entendre tothom per facilitar la seva participació en diferents 
processos públics.  

 Portals de participació al territori: qualsevol institució ha de poder 
disposar-ne.  

 Votacions electròniques regulars (consulta habitual a la ciutadania). 
 Participació de la ciutadania des de l’inici del procés i no només en 

votació final.  
 Amb institucions que es creguin la participació, presencial, híbrida o 

electrònica... però activa (i proactiva).  

 Aconseguir que les institucions siguin proactives i que la 
participació que generin aporti valor i sigui efectiva.  

 Foment de la participació des de la formació a les institucions 
educatives. 

 Creació del departament de participació a totes les administracions 
(Generalitat, ajuntaments, diputacions, etc.). 

 Foment de les consultes a la població dels temes més estratègics. 
 Dret de la ciutadania a NO participar. 
 Garantir la presència paritària de dones a tots els processos de 

participació.  
 Participació plena des del principi fins al final del procés i decisió final. 
 Vot. 
 Un país on la participació estigui integrada en les decisions de les 

polítiques públiques (no en processos puntuals i anecdòtics). 
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 Que hi hagi una cultura de participació, de manera que la participació 
sigui més ample, hi hagi més persones i de diferents perfils. En 
aquest sentit és important fomentar la participació des de l’educació, 
entre persones joves, de manera que la participació que es generi 
sigui rica i plural.  
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a integritat i ètica 
pública:  

 Control de compliment de la legalitat en contractació mitjançant 
tecnologia. 

 Definir un ús ètic de les dades obertes per evitar que tant 
administracions com organitzacions puguin fer-ne un mal ús. 

 S’ha incorporat una cultura ètica de la gestió pública que minimitza 
els riscos de corrupció dels servidors públics, tant electes com 
funcionaris.  

 Potenciar sistemes com les bústies ètiques a les AAPP. 
 Desplegar un sistema d’integritat comú a totes les administracions. 
 Vigilar amb els processos d’anonimització per evitar que amb 

processos d’agregació es pugi vulnerar la privacitat de les persones.  
 S’han assolit acords de la Cimera contra la Corrupció celebrada al 

Parlament a l’estiu del 2020.  
 Tots els emple@ts públics comparteixen codis ètics i de conducta i la 

cultura de la integritat i comportaments ètics són un valor destacat en 
totes les AAPP. 

 Ús de blockchain com a eina que ofereix transparència, traçabilitat i 
seguretat de la informació, gestió dels fons públics, projectes, etc.  
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a informació 
pública:  

 Caldria una ciutadania informada del seu dret a la informació pública. 
 Caldria una ciutadania informada de les obligacions de transparència 

de les administracions públiques. 
 Traduir la informació pública perquè tothom la pugui entendre i per 

tant que la pugui fer servir. A vegades només amb les dades no és 
suficient.  

 Realitzar infografies i material més intel·ligible per facilitar-ne 
l’ús.  

 Estratègia basada en la interoperabilitat.  
 Amb portals de transparència entenedors per a la ciutadania.  
 Amb compromisos i resultats elevats de publicitat activa (a les 

institucions, sobretot locals). 
 Amb suport supramunicipal per ajudar als ens a disposar d’informació 

pública de qualitat i actualitzada.  

 Sovint els ajuntaments de municipis petits tenen dificultats per 
complir amb requeriments d’informació pública, així com per 
tenir aquesta informació actualitzada. En aquest sentit, no és 
suficient que es donin recursos tecnològics i formatius. Podria 
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ser útil entregar ajuda a nivell de persones treballadores o 
funcionàries d’ens supramunicipals que donin suport en el 
compliment dels requeriments envers aquests àmbits.  

 Portal de transparència clar i accessible per tota la població . 
 Facilitat d’accés de la ciutadania a la informació pública, més 

estructurada i explicada. 
 Disposar de serveis més àgils per atendre les peticions d’informació 

pública. Disposar d’un servei que doni suport als municipis mitjans-
petits per a poder respondre. 

 El dret d’accés s’exerceix de forma fàcil i àgil i amb uns temps de 
resposta ràpids i en sentit favorable. 

 Seguiment de l’obligació dels ens de publicació de la informació . 
 

 Sala 4:  
o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a dades obertes:  

 Que hi hagi dades d’utilitat real i visibles per a un control que permeti 
una evolució en la participació i opinió ciutadana.  

 S’han de fer encara més simples aquests portals de dades obertes.  
 Els datasets que s’obren per Llei de Transparència han d’obrir-se per 

sistema.  
 Disposar de temàtics de dades obertes esteses sobre tot el territori 

que possibilitin anàlisi i reutilització a nivell del conjunt del país.  
 Disposar d’un Portal de dades obertes de país, com tenim en 

participació.  
 Herramientas interactivas.  
 Eines altament intuïtives.  
 Molts ens públics encara no compleixen amb la Llei de 

Transparència. S’hauria de fer el possible per augmentar el 
compliment.  

 S’hauria de fer més pedagogia sobre el que suposen les dades 
obertes, la importància perquè la ciutadania o diferents col·lectius de 
professionals les puguin fer servir, formació per entendre com estan 
constituïts els actuals portals de dades obertes.  

 Formacions ciutadanes per sensibilitzar a la ciutadania sobre l’ús de 
dades obertes.  

 Jornades, esdeveniments, reptes, hacketons, entorn a les dades 
obertes orientades a la ciutadania.  

 Estàndards en recol·lecció de dades: metadades, publicació, etc.  
 Més dades obertes per gènere.  
 Que la bretxa digital no sigui un impediment per a la transparència.  
 Dades obertes de país: administracions – agents.  
 Tenir publicades al portal corporatiu de dades obertes de la 

Generalitat totes les dades de la Generalitat que siguin susceptibles 
de ser obertes.  

 Coordinació interadministrativa per tal que hi hagi una planificació 
d’allò que les administracions obren.  

 Ciutadania que realment fa ús de les dades obertes.  
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 Dades obertes útils i integrades als sistemes de gestió dels 
ajuntaments.  
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a participació:  
 Participació com a manera de fer de les administracions: permeables 

a les necessitats ciutadanes.  
 Que la participació tingui impacte, però fins a quin nivell sigui 

vinculant? 
 Que la participació ciutadana sigui vista com una manera de fer més 

legítimes les polítiques i per això sigui feta amb temps suficients.  
 Una administració que crea canals de participació reals per a les 

persones grans.  
 Incorporar la cultura de la participació en tots els àmbits i en totes les 

edats.  
 Coordinació real entre les diferents unitats administratives a l’hora de 

promoure processos de participació, les polítiques tenen vessant 
polièdrica. 

 Per portar a terme el Pla d’Acció d’OGP s’haurien d’engegar diferents 
campanyes explicatives cap a la ciutadania. No nomes al portal de 
participació! Caldria donar-lo a conèixer en campanyes, centres 
cívics, mitjans, pancartes al carrer, escoles i instituts, etc. Només així 
s’assegurarà una participació plena.  

 Que la participació faci efecte real i motivi a la gent a participar per 
aquest mateix motiu.  

 Que des de l’administració pública es perdi la por a la participació de 
la ciutadania.  

 Coordinació en definició amb la ciutadania de quines polítiques són 
les que s’obren a debat. Triar conjuntament quins són els temes clau 
que cal debatre entre tots.  

 Participació integral real. 
 Impuls del vot electrònic.  

 
o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a integritat i ètica 

pública:  
 La cultura de l’ètica i la integritat públiques està totalment integrada 

a les administracions públiques.  
 Que no ens menteixin, per missatges políticament correctes i aportar 

solucions reals a problemes reals assumint responsabilitats.  
 Plans i sistemes d’integritat a totes les AAPP.  
 La manera d’aconseguir confiança per part de la ciutadania és 

informar, crear sessions de reflexió i participació presencial. La xarxa 
de biblioteques seria una bona manera.  

 La major part de casos de corrupció es denuncien (bústies ètiques) i 
s’hi posa fi.  

 Les eines de denúncia anònimes i confidencials estan del tot 
desplegades i la ciutadania les coneix.  

 Fi de la corrupció i plena confiança de la ciutadania envers 
l’administració.  
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 Importància de l’ètica com eix de conducta a la societat en general i 
les AAPP en particular.  

 Existeix una forta cultura ètica de forma que la corrupció és rebutjada 
per la institució, treballadors,... 

 Recordar a la ciutadania totes les eines que té a l’abast per denunciar 
el frau i la corrupció de les institucions.  

 Retre comptes i contemplar integritat: explicar què s’ha fet.  
 Incorporar la dimensió públic-privada. Incorporar els recursos dirigits 

als conflictes d’interessos.  
 Mai substituir el tracte directa amb la ciutadania, que la tecnologia no 

substitueixi el servidor públic i el contacte amb les persones.  
 

o Com t’imagines que sigui Catalunya, l’any 2023, en relació a informació 
pública:  

 Automatització de la transparència des de la gestió administrativa.  
 Per defecte es creen documents de lectura fàcil a qualsevol 

informació pública que es generi.  
 La ciutadania coneix poc el dret que té a la informació pública. Molt 

poc que existeix una Llei que ho empara i molt menys (ni tan sols els 
col·lectius professionals) com fer una petició d’informació pública.  

 L’administració obre proactivament documents i dades.  
 Ciutadania exigent i ben informada per tenir opinió.  
 Tenir publicat en dada oberta tota la informació dels portals de 

transparència.  
 Tenir l’inventari de totes les dades existents a la Generalitat i seu 

sector públic.  
 Dades clares i ben classificades... fàcils d’entendre i d’utilitzar.  
 Informació pública comprensible, oberta i entenedora. Pensant en la 

ciutadania, no en les AAPP.  
 Unes AAPP que donen resposta a les demandes d’informació de 

manera diligent i eficaç.  
 Proactivitat de l’administració en oferir dades, fer detecció de 

necessitats, no respondre només a requeriments.  
 Que la informació sigui transparència i amb detalls de com es porta 

a terme tot, parell a una facilitat d’anàlisi i vigilància.  
 L’administració publica tota la informació proactivament i de manera 

comprensible i visual per a la ciutadania.  
 Treballar en termes de retiment de comptes.  
 Existeix un organisme independent que té facultats per “obligar” a fer 

accessible la informació.  
 Dret d’accés a la informació que és diferents de les dades obertes.  
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5. Annexos 
 

 Mural de la sala 2: 
 

 
 

 Mural de la sala 3: 
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 Mural de la sala 4: 
 

 


