
Com t'imagines que sigui Catalunya, l'any 2023, en relació a...

Dades obertes  Participació Integritat i ètica pública Informació pública

Exemple: Existeixen eines que faciliten l'explotació i

comprensió dels catàlegs de dades, fet que fomenta la

generació de recerques d'alt impacte per part de

l'acadèmia. 

Exemple: Les persones ciutadanes tenen major coneixement

del funcionament de l'administració pública, així com major

capacitat d'incidència efectiva i informada sobre aquesta.

Exemple: Han augmentat els índexs de confiança de la

ciutadania envers les administracions públiques de

Catalunya. 

Exemple: La ciutadania coneix el dret que té a la informació

pública i el pot exercir sense barreres en el marc de les

diferents administracions públiques. 

Participar en les

qüestions públiques és

fàcil, accessible per a

tothom, i té un impacte

mesurable en les

polítiques públiques

INTEL-

LIGÈNCIA

COL-

LECTIVA

SUPERAR LA

PARTICIPACIÓ DE

QUANTITAT PER

PASSAR A LA DE

QUALITAT

la gent

participa de

manera

informada i

critica. 

CULTURA DE

GOVERN

OBERT A LES

ESCOLES 

És habitual

demanar la

participació. Es

facilita la

participació de

forma

generalitzada

L'administració

dissenya processos de

participació ciutadana

des dpuna mirada

intercultural i diversitat

Existeixen canals i

procediments per

fomentar la

participació de

comunitats i

col.lectius

vulnerabilitzats

Les administracions

són capaces

d'incorporar

iniciatives

ciutadanes a

l'agenda

La ciutadania en

general disposa d'un

nivell de coneixement

de les eines digitals

que li facilita la

participació en línia

Es planifiquen amb

temps suficient les

polítiques que s'obren

a la participació, que a

més, són les més

rellevants  

PARTICIPACIÓ

INTEGRADA EN

GOVERN

OBERT, JA NO

TE SENTIT

SOLA

Els meus amics ja

no em pregunten

què és exactament

això de la

participació al que

em dedico

S'incorpora la

participació ciutadana

en el disseny de

polítiques des de l'inici

mé enllà de consultes

unidireccionals.

Existeix una

infraestructura oberta,

dinàmica i flexible de

participació a la

Generalitat,

connectada amb el

territori

Incorporar

l'equitat de

genere en la

pressa de

decisions

rendició de

comptes i

tracabilitat de la

participació

ciutadana

Participació

50 a 50 en

tots els organs

de

governança. 

Incorporar la

perspectiva

antiracista

Major participació i

interès públic per

l'elaboració dels

processos de

consultes públiques en

l'elaboració de

normativa.

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

Introduccio a

les escoles

Que pugui participar

totes les persones

que habiten el

territori

independentment de

la seva situació

administrativa

Av

Existeix un model

estandaritzat de

referència per a totes les

administracions que

permet la comparativa de

dades de forma fefaent

Ús de les dades

obertes per a

l'anàlisi de

tendències

mitjançant l'IA

hi ha datasets

que permeten

realment

generar negocis

Personalització de les

polítiques públiques

gràcies a un ús més

intensiu de les dades

en el procés de presa

de decisions

la intel·ligència

artificial ens permet

analitzar

tendències a partir

de les dades

obertes

prenem millors

decisions

gràcies a les

dades obertes

Avaluació de l'activitat

pública per part de

personal independent

a través de l'ús de

dades obertes. Major

fiscalització.

ús de les

dades obertes

estandaritzat

No hi ha dades

obertes: només hi

ha dades que, per

motius de força

major, s'han de

tancar

Existeix una

estandarització

del format de

dades

Hi ha eines a l'abast

del món local que

faciliten la publicació i

actualització de

dades de forma

automatitzada 

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

compartició

de formats

de dades

obertes i

datasets

ús de les

noves

tecnologies

granularitat

de dades fins

com a mínim

districte 

DADES

OBERTES AL

MÓN PRIVAT I

BIG DATA AL

MÓN PÚBLIC

LES

ADMINISTRACIONS

NO NOMÉS HAN

D'OBRIR DADES SINÓ

TAMBÉ REUTILITZAR-

ES

Mecanisme d'agregació

de dades que permeti

conèixer informació sense

haver de fer la petició a

diferentes

administracions (per

exemple, a cada municipi)

Les dades obertes no

són un "repositori de

l'Administració", sinó

una plataforma al

servei de tota la

ciutdania

Interoperabilitat

real entre totes les

AAPP, facilitant

dades úniques i

no repetitives

Creació d'un

corpus de

datasets de

qualitat

entitats ciutadanes

amb dsuport pucli

fan visualitzacions i

itnerpreten les

dades....

Atenció, la intel·ligència

artificial (programada per

éssers humans) 

reprodueix estereotips de

gènere, raça, orientació

sexual, etc.

Qualitat de

les dades

Les dades segregades per

sexe i genere en tots els

àmbits. Tenim un deficit

important i això dificulta

conèixer els impactes per

gènere

no hi ha corrupcio

ni a les

administracions ni a

la soceitast

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

reflexio

etica a les

escoles

busties

ètiques

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 extès i

normalitzat

de la bústia

ètica

funcional

podria ser

una bustia

ètica única a

Catalunya ?

els alertadors estan

protegits , ben

protegirs a totes les

administracions,

independentment

de quina sigui....

Pla de protecció

per "alertadors"

de irregularitats

a l'administració

comites d'etca publlica

no de control sino de

reflexio i de donar

criteris, a totes les

administracions i amb

relacio entre ells...

Avaluar

Tota política pública --al

menys a partir d'un llindar

estratègic-- comença amb

un espai públic que

n'aplega informació,

diagnosi, disseny, etc.

TE SENTIT SI ES

BIDIRECCIONAL

ACOMPANYADA

DE CANALS PER

PODER INFLUIR I

OPINAR 

les admin. 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.

Tota. 

(també els informes

"interns")

La ciutadania

coneix el seu dret

a la informació

pública i aquest és

normalitzat

PROCÉS DE

RESPOSTA

100%

GARANTIT

Es creen

dades

accessbiles 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

Vols proposar elements de la visió en relació a altres àmbits? 

El Govern Obert

no és un

"apèndix" sinó EL

principi pel qual

es regeix

l'Administració

les politiques

s'avaluen i les

que no

funcionen es

canvien....

Tot nivell/sector de

l'Administració té

una Teoria del

Canvi pública i

consensuada

es normalizen

les auditories

ciutadanes

Es creen sistemes de

governança de la

informació des del

disseny i per defecte

oberts, participatius, i

de qualitat 

Es doten les AAPP de

sistemes de gestió de

la informació que

generen dades

autèntiques i fiables

Àgora I. 6 de maig del 2021 

Administració Pública

L'Administració és

un node més d'un

ecosistema de

governança

pública, que

articula, facilita i

dinamitza

Altres àmbits

GOVERN OBERT

INTEGRAT I

ALINEAT TAMBÉ

EN UNA LÒGICA

D'ODS

Tot projecte que es

creï dins de les AAPP

haurà de complir amb

els principis ODS, en

algun dels seus

extrems

ODS

Altres àmbits

fomentar cultura

de la gestio

publica i de

l'etica pulbica

Sensibilitzacio a les escoles 

Altres àmbits

La societat civil pot

utilitzar lliurament totes

les infraestructures de

Govern Obert que

l'Administració crea i

posa a lliure disposició

de tothom

La societat civil

també crea

infraestructures de

Govern Obert que

posa a lliure

disposició de

tothom

Societat civil / Entorn privat

Altres àmbits
Altres àmbits Altres àmbits

Reflexions generals o
transversals

Aportacions a la visió que no s'incriguin dins els àmbits

definits sinó que siguin de caire general en el marc de

Govern Obert. 

GOVERN OBERT ÉS

CANVI CULTURAL

GLOBAL SOBRETOT

DE

L'ADMINISTRACIÓ

govern obert

per MILLORAR

Totes les

politiques

publiques

Incorporar la

interculturitat i

diversitat a

totes els

processos

Fomentar la

participació de

les comunitats i

col.lectius

vulnerabilitzats

Abordar como les

bretxes digitals

poden minvar, encara

més, la participació

de part de la

ciutadania

a participar

se n'apren

participant

Perspectiva

de gènere inteligencia

colectiva... 

ajuntaments

mida petita

tenen suport

per complir el

seu suport... 

Altres àmbits Altres àmbits Altres àmbits

Altres àmbits
Altres àmbits Altres àmbits

prticipació com a

procés global no

de les

administracions

Existeix un període de

formació obligatòria

pels càrrecs públics en

quant a la integritat i el

bon govern en les

administracions

Es creen polítiques

públiques pensades

des de la societat civil i

co-creades amb el

govern amb incidència

directa a la vida social

La concurrència de

tots els actors

rellevants per una

política pública

succeeix de forma

constant al llarg de

tot el seu cicle

La presa de grans

decisions es fa amb

la participació de la

ciutadania i els

agents del sector

Incorporar la

diversitat como un

eix transversal en

procesos de

participació

ciutadana

Incorporar la

perspectiva

intercultural als

processos de

participació

ciutadana

No confiem en l'ètica

de persones i

institucions: les

dissenyem perquè

unes facin de

contrapès de les altres

La desconfiança en

les administracions

disminueix, la por a

la ciutadaniua

Complir

compromisos


