
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. 

participació com a 

manera de fer de

les administracions:

permeables a les

necessitats

ciutadanes

Particpación

con e

que la participació

ciutadana sigui vista

com una manera de fer

més legítimes les

polítiques i per això

sigui feta amb temps

suficient

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

Que la participació

tingui impacte,

però fins a quin

nivell sigui

vinculant?

Per portar a terme el Pla d'Acció

d'OGP s'haurien d'engegar

diferents campanyes explicatives

cap a la ciutadania. No només al

portal de participació! Caldria

donar-lo a conèixer en campanyes

centres cívics, mitjans, pancartes al

carrer, escoles i instituts, etcs

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'administracio

pública es perdi la

por a la

participació de la

ciutadania

participació

integral real

Impuls del

vot

electrònic

Coordinació real entre

les diferents unitats

administratives a l'hora

de promoure processos

de participació, les

polítiques tenen vessant

polièdrica

Coordinació in definició

amb la citutadania de

quines politiques son les

que s'obren a debat. Triar

conjuntament quins son

els temes clau que cal

debatre entre tots

Que hi hagi dades

d'utilitat real i visibles

per a un control que

permeti una evolució

en la participació i

opinió ciutadana.

1. S'han de fer encara

més simples aquests

portals de dades

obertes. 

2. 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

herramientas

interactivas

eines

altament

intuitives

1. 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 constituits

els actuals portals de dades

obertes

Tenir un portal de dades

obertes de Catalunya, on

estiguin integrades totes

les dades obertes de

totes les institucions

publiques de Catalunya

Estàndards en

recol·lecció de

dades:

metadades,

publicació, etc

Més dades

obertes per

gènere

Dades obertes de

país:

administracions -

agents

Formacions

ciutadanes per

senibilitzar a la

ciutadania sobre

l'ús de dades

obertes

Que la brexta

digital no sigui

un empediment

per a la

transparència

Coordinació

intyeraministrativa per

tal que hi hagi una 

planificació d'allò que

les administracions

obren

Dades obertes

útils i integrades

als sistemes de

gestió dels

ajuntaments

Ciutadania que

realment fa ús

de les dades

obertes

Tenir publicades al

portal corporatiu de

dades obertes de la

Generalitat totes les

dades de la Generalitat

que siguin suscepitbles

de ser obertes

Jornades,

esdeveniments,

reptes, hacketons,

entorn a les dades

obertes orientades a la

ciutadania

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 realesm

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

administració

Importància de

l'ètica com eix de

conducta a la

societat en general

i les AAPP en

particular

existeix una forta

cultura etica de

forma que la

corrupcio es

rebutjada per la

institució,

treballadors,...

Automatització

de la

transparència

des de la gestió

administrativa

Retre comptes i

contemplar

integritat:

explicar què

s'ha fet

Incorporar la

dimensió públic-

privada. Incorporar

els recursos dirigits

als conflictes

d'interessos

Recordar a la

ciutadania totes les

eines que té a

l'abast per

denunciar el frau i la

corrupció de les

institucions

Mai substituir el tracte

directe amb la

ciutadania, que la

tecnologia no

substitueixi el servidor

públic i el contacte

amb les personres

Per defecte es creen

documents de

lectura fàcil a

qualsevol informació

púbñica que es

generi

La ciutadania coneix poc el

dret que té a la informació

pública. Molt poc que existeix

una Llei que ho ampara i molt

menys (ni tan sols els

col·lectius professionals) com

fer una petició d'informació

pública. 

L'administració

obre

proactivaent

documents i

dades.

Ciutadania

exigent i ben

informada per

tenir opinio

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

Unes AAPP que

donen resposta a

les demandes

d'informació de

manera diligent i

eficaç

proactivitat de la

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 auna faiclidad

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

Dret d'accés a la

informació que

és diferent de

les dades

obertes

Existeix un

organisme

independent que té

facultats per

"obligar" a fer

accessibler a 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
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. 

Altres àmbits Altres àmbits Altres àmbits

Altres àmbits
Altres àmbits Altres àmbits

Disposar d'un

Portal de dades

obertes de país,

com tenim en

participació.

Informació pública

comprensible, oberta

i entenedora.

Pensant en la

ciutadania no en les

AAPP


