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Propostes de compromisos pel Pla d’Acció OGP Catalunya

1. Introducció
El present document recull les propostes de compromisos resultants de les sessions dels 5 grups de
treball i les reunions del Grup Motor realitzades entre juliol i setembre de 2021, en el marc del
procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya.
Aquestes propostes seran publicades al portal participa.gencat.cat des del 4 al 17 d’octubre per tal
d’obrir una consulta ciutadana on es puguin realitzar adhesions i aportar millores als compromisos.
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2. Propostes de compromisos
A continuació, es presenten les propostes de compromisos vinculades a cada un dels 5 eixos de
debat, detallant el títol, la descripció, les administracions públiques responsables i les principals
entitats col·laboradores.

2.1 Compromís de l’Eix 1. Ecosistema de participació ciutadana
Taula 1. Proposta de compromís de l’Eix 1
Nom de l’acció

Cogeneració d’un procés participatiu pilot per definir un model de
participació ciutadana envers projectes d’impacte territorial d’abast
supramunicipal

1.

Concreció de
l’acció

Co dissenyar entre diverses administracions públiques i la ciutadania, un
procés participatiu a mode de prova pilot, vinculat a un projecte d’impacte
territorial d’abast supramunicipal.
L'objectiu és crear de manera col·lectiva un model de participació per
emprar en aquells projectes d’impacte territorial, que pel seu abast tenen
repercussió en tota la societat catalana i que afecta múltiples nivells
administratius.
Aquest model de país haurà d’incloure eines i metodologies per abordar
elements com: decidir quins projectes d’abast supramunicipal han
d’abordar-se a través d’aquest model; factibilitat i utilitat real; col·laboració
interadministrativa i entre administracions multinivell; publicació i ús de
dades; compromís polític atemporal entre diferents partits polítics;
transparència, formació; metodologies de participació innovadores i que
permetin la qualitat democràtica dels processos; llenguatge entenedor i
clar; canals de participació i comunicació diversos; recursos comuns i
reaprofitables i que ordeni en base als ODS.

2.

AAPP

responsable de la
seva

implementació

Secretaria de Govern Obert, Generalitat de Catalunya: responsable
de la implementació
Col·laboració del Departament Departament de la Vicepresidència i
de Polítiques Digitals i Territori, Generalitat de Catalunya

3.

Principals
organitzacions
col·laboradores i
rol

Administracions públiques de diferents nivells, per exemple:
o Diputacions: acompanyament tècnic als ajuntaments
o Consells comarcals: posar en valor el procés, a través del
Consell d’Alcaldes i del personal tècnic
o Ajuntaments: participar en el disseny del procés i del model,
així com acompanyar a la ciutadania
o Consorci AOC: disposar de solucions tecnològiques en
participació ciutadana
Entitats de la societat civil organitzada i plataformes ciutadanes
(com l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció o Iniciativa Open
Data): posar temàtiques rellevants a l’agenda i participar dels
processos participatius per abordar-les
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2.2 Compromís de l’Eix 2. Integritat pública, anticorrupció i bon
govern
Taula 2. Proposta de compromís de l’Eix 2
Nom de l’acció
1.

Concreció de
l’acció

Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra
la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública en l’àmbit local

Projecte per fomentar la implementació d’instruments per la lluita contra la
corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en plans
d’integritat, als ens locals de Catalunya; el qual parteix del projecte “Plans
d’integritat a l’administració local” liderat per l’ACM.
El compromís inclou les següents fases:
 Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de
formació i sensibilització
 Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que
puguin adaptar-se a les característiques pròpies, així com suport per
part de les entitats impulsores i d’entitats supramunicipals
 Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de
fiscalització, a través de mecanismes com un segell de qualitat, la qual
inclogui participació dels propis ens implementadors i d’agents
externs, ciutadania i societat civil organitzada

2.

AAPP

responsable de la
seva
implementació


3.

Principals
organitzacions
col·laboradores i
rol







Secretaria de Govern Obert, Generalitat de Catalunya, Associació
Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya
(FCM): responsables de la implementació del projecte, destacant el
rol de fomentar que els ens locals vulguin incorporar-se al projecte,
fent-lo extensiu a tot el territori.
Consorci AOC: suport als ens locals en l’àmbit tecnològic.
Administracions públiques:
o Oficina Antifrau de Catalunya: rol de prescriptor del projecte,
incloent funcions consultives
o Diputacions: suport en la implementació i acompanyament
en la millora i execució del projecte
o Ens locals: implementadors dels plans i les eines que es posin
a disposició
Agents externs (a les entitats implementadores i impulsores): rol en
el marc de l’avaluació
Societat civil organitzada: es mencions l’Observatori Contra la
Corrupció, amb un rol actiu de en el marc de l’avaluació
Ciutadania: escrutini públic, rol d’alertadores davant possibles
situacions de corrupció, participació en el grup de treball i en el
projecte en general
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2.3 Compromís de l’Eix 3. Governança de les dades obertes i
qualitat de la informació pública
Taula 3. Proposta de compromís de l’Eix 3
Nom de l’acció

1.

Concreció de
l’acció

Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades
obertes en format Open Data i de qualitat de tot el territori, facilitant
la seva reutilització i potenciant el seu impacte











Identificar i analitzar models que estiguin treballant per
l’estandarització de dades obertes envers els ODS
Definir el model català
Estandardització dels datasets per obtenir dades de qualitat, en
format Open Data, estructurades i fiables i desagregades per
territori envers els ODS a Catalunya
Identificació dels organismes que disposen de dades
Automatització de la publicació de les dades
Publicació de les dades a través d’un portal o apartat web on
apareguin els indicadors dels 17 ODS i que inclogui un quadre de
comandament amb l’estat d’avenç de cada ODS i l’estat d’avenç en
quant a publicació de dades obertes de qualitat
Entrega d’eines i suport per part d’ens supramunicipals a ens locals
Realització d’accions per fomentar l’ús i reutilització de les dades
per part de periodistes, acadèmia, AAPP, ciutadania, etc.

2.

AAPP

responsable de la
seva
implementació


Generalitat de Catalunya, a través del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) – pendent de
validació – , i de la Secretaria de Govern Obert de la Generalitat de
Catalunya: responsables de la implementació del projecte
Consorci AOC: rol d’oferir eines i portals de dades obertes al món
local i treballar en prioritzar i fomentar models estàndards de dades

3.

Principals
organitzacions
col·laboradores i
rol

Administracions públiques:
o Administracions locals: alguns dels rols que es mencionen
són la generació de dades i la generació de subportals amb
les dades vinculades al seu territori
o Administracions supralocals, com les diputacions, i entitats
municipalistes (ACM, FCM): rol de suport: rol envers la gestió
de les dades
o Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
o Institut Català de les Dones: rol de vetllar per la perspectiva
de gènere
Societat civil: participació en l’execució del projecte
Universitats: rol de garantir que les dades són útils per la seva
activitat, garantint l’ús de les dades i la generació d’impacte en base
a aquestes
Periodistes de dades: rol de difondre les dades
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2.4 Compromís de l’Eix 4. Drets de les dones i perspectiva de
gènere
Taula 4. Proposta de compromís de l’Eix 4
Nom de l’acció

Generar dades obertes actualitzades, comparables, accessibles i en
format Open Data que permetin analitzar de forma integral la
desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la
pobresa, assegurant la seva accessibilitat i el seu ús.

1.

Concreció de
l’acció

2.

AAPP

responsable de la
seva
implementació

Es proposa la Generalitat de Catalunya a través de Dades Obertes,
el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de les
Dones

3.

Principals
organitzacions
col·laboradores i
rol

Administracions públiques:
o Consorci AOC: suport als governs locals per l’obertura,
visualització i ús de les dades
o ACM i FCM: agents intermediaris amb les administracions
públiques locals
o Administracions públiques locals: generació de dades i
generació d’eines per facilitar la visibilització de les dades
o Observatori de Treball i Model Productiu, Generalitat de
Catalunya: rol en la generació de dades
o Departaments de la Generalitat: extracció d’indicadors de
gènere
Societat civil: es mencionen especialment entitats especialitzades
tant amb gènere i dones, com amb dades, per exemple Data
Woman d’Iniciativa Open Data: participació en el projecte com a
persones expertes en la temàtica

Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes
envers la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la
pobresa a Catalunya, basada en les següents fases:
 Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una
visió i una anàlisi integral de la temàtica
 Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats
 Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que
estiguin actualitzades de forma periòdica o publicades en temps
real; desagregades per sexe i altres variables que interseccionen,
idealment edat, diversitat/discapacitat, tipologia familiar,
origen/nacionalitat; i geolocalitzades
 Generar cercles de comparació en base a dades obertes
 Garantir l’accessibilitat de les dades i fomentar el seu ús per part
dels diferents col·lectius (AAPP, acadèmia, societat civil, ciutadania,
escoles, etc.)
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Òrgans mixtes, com el Consell Nacional de les Dones de Catalunya,
Consells de Dones o Consells de participació: participació en el
projecte com a persones expertes en la temàtica
Món de l’acadèmia: aportar coneixement i necessitats en
l’explotació de dades obertes i fomentar la implicació de l’acadèmia
en el projecte
Món de l’empresa, especialment entitats representatives o
observatoris envers el rol de la dona al mercat laboral: rol de
generació de dades i participació en el projecte
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2.5 Compromís de l’Eix 5. Qualitat de vida social, solidària i
sostenible
Taula 5. Resum de les principals variables consensuades envers l’acció de l’Eix 5
Nom de l’acció

1.

Concreció de
l’acció

Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als
reptes socials i a nous centres educatius del territori, afavorint l’anàlisi
crític de les persones joves i el seu impacte en les polítiques públiques
L’acció es centra en fomentar el coneixement i ús de les dades obertes
entre les persones joves, a través de la modificació del programa Open
Cohesion School.
El programa Open Cohesion School, actualment desplegat en cinc centres
del territori, ofereix a les persones joves treballar a través de l’anàlisi de
dades unes matèries concretes. Amb l’acció es pretén realitzar una prova
pilot en 20 nous centres del territori, oferint l’oportunitat de treballar en
altres matèries que no estan subvencionades en el programa com són els
reptes socials.
L’acció es basa en diferents fases:






Identificar i definir els paràmetres del nou programa
Crear un catàleg de recursos de l’Administració Pública i altres
entitats referents
Coordinar la implementació amb els diferents agents implicats.
Realitzar la primera prova pilot en 20 centres educatius
Visibilitzar les propostes de millora per tal que puguin ser
considerades en el marc de les polítiques públiques

2.

AAPP

responsable de
la seva

implementació

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de
Catalunya, com a Administració Pública responsable
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a
entitat responsable del desplegament territorial

3.

Principals

organitzacions
col·laboradores
i rol

Administracions públiques:
o Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya: oferta
de dades per a l’ús de les persones joves
o Altres departaments de la Generalitat de Catalunya:
col·laboracions puntuals
o Diputacions: col·laboració puntual especialment vinculades a la
difusió del programa
Societat civil: oferir dades per a l’ús de les persones joves
Centres educatius d’Educació Secundària: desenvolupament del
programa
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