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1. Introducció 
El present document recull els resultats de la consulta ciutadana envers els eixos de debat del Pla 
d’Acció OGP de Catalunya realitzada del 10 de maig al 10 de juny de 2021 a través de la 
plataforma participa.gencat.cat, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. 

1.1. Antecedents i context 

L’octubre de 2020, Catalunya entra a formar part de l’Open Government Partnership (OGP), 
l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb 
l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, apoderar la 
ciutadania, lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves 
tecnologies. 

Catalunya entra a l’OGP després d’aprovar-se la candidatura presentada per la Generalitat en 
nom de tots els membres de la Xarxa de Governs Transparents i també per Iniciativa Barcelona 
Open Data en nom d’un conjunt d’entitats de la societat civil. Una candidatura que, a més, va 
rebre el suport de moltes altres entitats i ciutats catalanes.  

La incorporació de Catalunya a l’OGP comporta la cocreació d’un pla d’acció entre administracions 
públiques i societat civil, en diferents àmbits de debat, emfatitzant la transparència, les dades 
obertes, la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció i amb l’objectiu de millorar la 
democràcia i aprofundir en la bona governança. Aquest pla d’acció estarà format per diversos 
compromisos concrets que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i 
administració local) durant els pròxims anys.  

La consulta ciutadana a la qual respon el present document es realitza per nodrir i complementar 
la proposta del Grup Motor envers els eixos de debat que guiaran el procés de cocreació dels 
compromisos pel Pla d’Acció OGP Catalunya.  

1.2 Objectius del procés de cocreació i de la sessió 

El procés té l’objectiu de cocrear el Pla d’Acció OGP Catalunya de forma conjunta entre 
administracions públiques i societat civil de Catalunya, pla que ha de servir per avançar en els 
valors i principis de Govern Obert.  

La consulta ciutadana, de forma concreta, té com a objectius principals els següents:  

 Recollir propostes i comentaris de la ciutadania envers els eixos de debat que guiaran el 
procés 

 Difondre el procés d’elaboració del Pla de Govern Obert 

1.3 Metodologia del procés participatiu  

El procés participatiu envers els eixos de debat del Pla d’Acció OGP de Catalunya es realitza a 
través de la plataforma participa.gencat.cat, la qual s’estructura en els següents apartats:  

 El procés: pàgina introductòria amb informació del l’entrada de Catalunya a l’Open 
Government Partnership i del procés de cocreació per definir el Pla d’Acció OGP. També 
s’incorporen infografies informatives envers aquests àmbits.  

https://www.opengovpartnership.org/es/
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 Propostes: espai habilitat pel debat envers propostes d’eixos, els quals guiaran la constitució 
de grups de treball per cocrear els compromisos del Pla d’Acció OGP de Catalunya. S’inclou 
informació envers:  

o Proposta d’eixos generada pel Grup Motor, les quals s’incorporen com a 
“Propostes oficials”, incorporant la respectiva explicació:   

 Ecosistema de participació ciutadana 
 Ètica pública - integritat pública - anticorrupció - bon govern 
 Governança de les dades obertes 
 Qualitat de la informació 
 Eix transversal: drets de les dones i perspectiva de gènere 
 Nou eix sectorial a triar (que contribueixi a l'assoliment de dos o 

més Objectius de Desenvolupament Sostenible) 
o Possibles vies de participació:  

 Donar suport als diferents Eixos proposats 
 Fer noves propostes d'Eixos. En cas que sigui un nou tema 

sectorial, cal fer una proposta concreta. 
 Fer comentaris a les propostes 
 Votar favorablement o negativament els comentaris 

o Normes de participació:  
 Entrega de fins a suport a 5 propostes. 
 Creació de fins a 3 propostes. 

 Resultats i retorn: pàgina que servirà per publicar els resultats del procés participatiu.  

 Fases del procés: es detallen les diferents fases que té el procés de cocreació del Pla d’Acció 
OGP de Catalunya, des de la constitució de l’Àgora, fins a l’aprovació del Pla d’Acció i el 
retorn a les persones participants, així com les dates de cada fase.  

 

Per tal de donar a conèixer el procés i fomentar la participació, el procés s’ha difós a través dels 
següents canals:  

 Publicacions al Twitter de @governobertcat 

 Butlletins de la Diputació de Barcelona, del Consorci AOC i del Col·legi Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya 

 Mailing a persones membres de l’Àgora 

 

El procés participatiu es complementa amb la dinamització de la participació a la plataforma, 
realitzant comentaris envers les aportacions que la ciutadania realitza, amb els següents 
objectius:  

 Demanar aclariments en el cas de propostes i comentaris que no estiguin clars 

 Aprofundir en propostes o comentaris  

 Vincular propostes i comentaris que estiguin relacionats, per tal de generar debat entre les 
diferents aportacions 

 Fomentar la participació en aquells àmbits o eixos que no hagin sigut comentats, fomentant 
l’equilibri de participació en els diferents eixos 
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2. Persones participants 
 
Es comptabilitzen un total de total de 18 persones participants. A continuació, s’analitzen les 
persones participants segons tipologia de participació i gènere:  
 
 Persones participants segons tipologia de participació:  

o 3 persones realitzen noves propostes i comentaris 
o 4 persones realitzen noves propostes 
o 11 persones realitzen comentaris 

 
 Persones participants segons gènere, en base al nom de registre al Participa:  

o 7 persones de gènere femení 
o 11 persones de gènere masculí 

 

 

  

 
2. Gràfic persones participants segons gènere.  
Font: Dades de la consulta ciutadana al participa.gencat.cat 

Addicionalment, destacar que s’entreguen un total de 216 suports a les propostes, així com 28 
vots als comentaris. No obstant, al ser anònims, no és possible determinar el nombre de 
persones que han participat d’aquestes accions. 

Propostes i 
comentaris 3

Propostes  
4

Comentaris
11

Persones participants segons 
tipologia de participació

Femení
7

Masculí
11

Persones participants 
segons gènere

1. Gràfic persones participants segons tipologia de participació.  
Font: Dades de la consulta ciutadana al participa.gencat.cat 
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3. Recull d’aportacions 
A continuació, es presenten les dades quantitatives envers aportacions recollides, així com també 
els resultats del procés participatiu, sistematitzant les aportacions recollides.  

3.1 Aportacions: resultats quantitatius 

La participació s’habilita a través de la creació de noves propostes, la realització de comentaris a 
les propostes existents, l’entrega de suports i el vot als diferents comentaris. Es comptabilitzen 
les següents aportacions:  
 
 Quantitat de propostes noves: 7 propostes, les quals s’addicionen a les 6 propostes derivades 

de la proposta inicial feta pel Grup Motor 

 Quantitat de comentaris envers les propostes: 45 comentaris 

 Quantitat de suports entregats a les propostes d’eix: 216 suports 

 Quantitat de votacions dels comentaris: 28 vots 

 

 
3. Gràfic aportacions segons tipologia.  
Font: Dades de la consulta ciutadana al participa.gencat.cat 

  

28

216

45

7

Vots dels comentaris

Suports a les propostes

Comentaris a les propostes

Noves propostes

Aportacions segons tipologia
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3.2 Aportacions: resultats qualitatius  

A continuació, es llisten les 13 propostes d’eixos sorgides entre la proposta prèvia realitzada pel 
Grup Motor i el procés participatiu, ordenades en funció del nombre de suports rebuts en el procés 
participatiu (de major a menor nombre de suports):  
 

Títol proposta Suports 

Drets de les dones i perspectiva de gènere  50 

Ecosistema de participació ciutadana  31 

Integritat pública, anticorrupció i bon govern  30 

Governança de les dades obertes  25 

Qualitat de Vida social, solidari i sostenible 17 

Protecció dels drets de les persones discapacitades i minories 16 

Qualitat de la informació  12 

Administració digital, govern obert i models de prestació de serveis i d'ocupació 
pública de Catalunya 

10 

Govern obert arreu del territori 8 

Nou eix sectorial a triar 6 

La planificació territorial 5 

Dones amb diversitat funcional 3 

Traduir les dades 2 

4. Taula de propostes recollides.  
Font: Dades de la consulta ciutadana al participa.gencat.cat 

Es recullen 7 noves propostes d’eixos, les quals es sumen als 6 eixos de la proposta prèvia feta 
pel Grup Motor; així com més de 40 comentaris envers aquests eixos. Així, en base a la 
sistematització dels resultats del procés, es proposen 10 potencials eixos de debat, els quals es 
poden classificar de la següent manera:  

 Eixos estructurals vinculats a les temàtiques de govern obert:  

o Ecosistema de participació ciutadana 
o Governança de les dades obertes 
o Transparència i qualitat de la informació (inclou Traduir les dades) 
o Integritat pública, anticorrupció i bon govern  

 
 Eixos transversals a tenir en compte en totes les accions de govern obert:  

o Drets de les dones i perspectiva de gènere des de la interseccionalitat 
(inclou Dones amb diversitat funcional) 

o Qualitat de vida social, solidària i sostenible 
o Protecció dels drets de les persones discapacitades i minories  
o Govern obert arreu del territori: cohesió i equilibri territorial en la 

construcció d’institucions transparents i obertes 
 

 Eixos sectorials o temàtics a treballar o millorar a través de polítiques de govern 
obert:  

o Planificació i ordenació territorial oberta, participativa, transparent i 
íntegre 
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o Administració digital i govern obert 
 

Es pot observar, doncs, que hi ha hagut bastanta acceptació dels eixos proposats inicialment pel 
Grup Motor; no obstant, s’ha considerat necessari afegir-ne de nous. Per tant, caldrà una dinàmica 
o metodologia de priorització o simplificació per tal de definir els eixos que guiaran el debat en 
les properes fases del procés. 


