
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. 

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: qalsevol

institucio ha de

poder disposar-ne

Votacions

electròniques

regulars

(consulta

habitual a la

ciutadania)

participació de la

ciutadania desde

l'inici del procés i

no només en

votació final

Amb insttucions que

es creguin la

participació,

presencial, híbrida o

electrònica... Però

activa (i proactiva)

Foment de la

participació des

de la formació a

les institucions

educatives 

Creació de del

departament de

participació a totes

les administracions (

generalitat,

ajuntaments,

diputacions , etc.)

Foment de les

consultes a la

població dels

temes mes

estrategics 

Dret de la

ciutadania a

NO

participar

Garantir la

presencia

paritaria de

dones a tots

processos de

participació. 

Participació

plena de

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 anecdótics) 

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 finalitats

socials, com per

empreses.

Dades

propietat

de les

persones 

Fer la reflexió sobre

si en un Govern

Obert cal parlar de

dades

(genèricament), no

només de dades

obertes

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 facil accés.

Obertura per

defecte de TOTES

les dades (excepte

les que per

normativa no es

puguin obrir)

Disposar de dades

obertes d desagregades

per sexe dels principals

serveis publics.

Coneixer impacte de les

politiques públiques

Generar dades obertes dels

principals procesos

administratius de la

generalitat de forma

automatitzada. Que

permetin coneixer per la

ciutadania i millorar des  els

procesos

Disposar de dades  obertes

de tots els estudis  i

enquestes que realitzi i/o

contracti qualsevol ent de

la Generalitta 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 defenexi un KPI's que es vagin

generant i publicant en temps real a lo

llarg de l'execució del propi pla.

Permeti seguir l'execucio del pla per

part de la ciutadania i poder ajustar

estrategies per assolir reptes.

Compartir informacio de baix a dalt.

dades compartides desde conseller a

técnic 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 protecció

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.

Generar

quadres de

comandament

que s'actualitzin

en temps real

fomentar l'ús de

les DDOO per

automatizar

entorns de

transparència

Definir Calendari publicació

de dades obertes orientades

assolir reptes de pais / plans

(millorar mobilitat,

sostenibilitat, Reduir la

probresa, violencia masclista

..). Conectar dades obertes a

publicar dades uitls per als

plans de govern.

Segmentació

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 persones

les pugui entendre

i interpretar)

Obertura

de dades

en temps

real

Promoure la

creació de

l'economia

basada en les

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

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 us.

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 pugui vulnerar la

privacitat de les

persones.

s'han assolit els

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

Us de blockchain con a

eina que ofereix

transparencia, tracebilitat

i seguretat de la

informació, gestió dels

fons publics, projectes,

etc. 

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. De vegades

només amb les dades

no és suficient.

Estratègia basada

en

l'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

supramunicipals per

ajudar als ens a

disposar d'informació

pública de qualitat i

actualitzada

Portal de

transparencia

clar i accessible

per tota la

població

facilitat d'accés de

la ciutadania  a la

informació pública,

mes estructurada i

explicada

Disposar servsi més agils

per atendre les peticons

de informació publica.

Disposar un servsi doni

suport als muniicpis mitajs

- 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.

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

Àgora I. 6 de maig del 2021 

Altres àmbits Altres àmbits Altres àmbits

Altres àmbits
Altres àmbits Altres àmbits

Reflexions generals o
tranversals

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

definits sinó que siguin de caire general en el marc de

Govern Obert. 

Altres àmbits Altres àmbits Altres àmbits

Altres àmbits
Altres àmbits Altres àmbits

Amb portals

de dades

obertes al

conjunt dels

ens locals 


