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Govern Obert, en marxa
UNA NOVA RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA CIUTADANIA

» TRANSPARÈNCIA. Barcelona compleix per primer cop tots
els indicadors de transparència i posa a l’abast de tothom
informació per avaluar la gestió municipal, com ara
contractes públics i les subvencions
» PARTICIPACIÓ. L’Ajuntament plantejarà reptes als
ciutadans i facilitarà l’aportació d’idees, començant pel
soroll i la inclusió de persones amb discapacitat. Una nova
APP per participar des de casa i des del mòbil
» DADES OBERTES. Un total de 276 recursos disponibles,
en més formats i sobre totes les activitats i temàtiques de
la ciutat: un instrument al servei de la reactivació
econòmica i la iniciativa emprenedora

www.bcn.cat/premsa
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» Govern Obert: una nova relació amb els ciutadans
Govern Obert és aquell que té accessible la seva
informació bàsica, que estableix espais de col·laboració
i que interacciona amb la ciutadania
El projecte de Govern Obert neix amb la vocació d’impulsar una nova relació entre l’Ajuntament
i la ciutadania a partir de la transparència, la participació i la col·laboració en la prestació
d’uns serveis públics de qualitat i eficients. El portal www.bcn.cat/governobert és la traducció
virtual del canvi que ha viscut l’Ajuntament de Barcelona i de l’aposta per contribuir a regenerar
la vida política, una prioritat que ja va quedar fixada en l’inici de l’actual mandat.
A partir de la Mesura de Govern que es presentarà en el proper Plenari del Consell Municipal,
la ciutat de Barcelona es dota d’un marc general que aglutina, ordena, dóna visibilitat i
integra sota un mateix comú denominador totes les iniciatives considerades coma
“Govern Obert”. Totes les àrees municipals han realitzant els últims mesos un gran esforç per
posar en marxa el projecte, que des d’avui mateix incorpora nous i millors instruments de
transparència i de participació, així com també posa a disposició de la ciutadania d’una gran
quantitat de dades obertes de totes les activitats i temàtiques de la ciutat.
La Mesura de Govern, doncs, és un punt inicial. Es tracta d’un projecte de llarg recorregut i
de gran abast, que implica i obliga a tota l’organització municipal, i és també un pas més
en la modernització i eficiència de l’administració.
Els antecedents de Govern Obert es poden trobar especialment al Regne Unit i als Estats
Units, i en el cas de l’Estat espanyol val la pena destacar l’experiència desenvolupada pel
Govern basc. En el cas de la transparència, assenyalar també la recent experiència que ha
posat en marxa el Govern de la Generalitat amb el portal www.transparencia.gencat.cat.
L’Ajuntament de Barcelona vol convertir-se en una administració municipal de referència
per ser i practicar el Govern Obert, que a la pràctica suposa un canvi de mentalitat que
necessita temps i recorregut, però que ara obre camí d’una forma estructurada a la capital
catalana.
“Governar amb les persones”
El projecte de Govern Obert és un pas important en l’aposta de “governar per a les persones” a
“governar amb les persones” que l’alcalde Xavier Trias ja va assenyalar en el seu discurs
d’investidura, on es va comprometre a impulsar un “canvi de cultura política i de maneres de
fer” que passava necessàriament per la transparència i la participació.
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» TRANSPARÈNCIA
La transparència és molt més que informar la ciutadania. El desplegament del projecte Govern
Obert ha permès complir tots les indicadors contemplats per l’ITA, l’organització que avalua la
transparència dels ens locals, però la iniciativa no es vol quedar aquí, sinó que a través del
portal www.bcn.cat/governobert s’han ampliat, ordenat i agrupat altres indicadors que permeten
conèixer amb més detall què fa l’Ajuntament i de quina manera treballa. Aquestes són algunes
de les novetats i millores que s’han introduït a través del projecte de Govern Obert.
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L’Ajuntament de Barcelona compleix per primer cop els 80 indicadors de transparència
definits per l’ONG Transparència Internacional (ITA) i s’avançarà també en el compliment
de tots els indicadors previstos per la llei estatal i la futura llei catalana. A través del portal
www.bcn.cat/governobert també s’han incorporat o agrupat 105 indicadors més de
transparència, que ara seran més fàcilment consultables, com ara el registre d’estudis i
informes, els resultats dels estudis d’opinió més rellevants o tota la informació vinculada al web
d’estadística.
L’Ajuntament de Barcelona crearà un grup de treball permanent amb atribucions clares i
executives per definir i prioritzar els àmbits i continguts que cal fer públics i accessibles per a la
ciutadania.
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Podem saber on van a parar les subvencions? Ara sí.
De forma clara, ràpida i senzilla. L’Ajuntament de Barcelona, amb la convocatòria general
de subvencions o bé a través de convenis, ajusts i premis, concedeix cada any més de
75 milions entre el teixit associatiu de la ciutat, uns diners indispensables per la cohesió
social dels barris i per fomentar l’activitat cultural, esportiva i econòmica. A banda, es
transfereixen més de 859 milions d’euros destinats al funcionament d’altres serveis públics,
com el transport, serveis socials i educació, gestionat per organismes i consorcis públics. A
través del nou portal es podrà disposar del llistat complet amb els adjudicataris de les
ajudes i la distribució per categories, una informació que ara no es publicava.
En paral·lel, l’Ajuntament també crearà l’Oficina de Subvencions, també amb l’objectiu de
millorar la transparència i la gestió de les mateixes.
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Nova informació sobre contractació: quines empreses
treballen per la ciutat i quant cobren?
L’Any 2013 l’Ajuntament va fer 10.545
contractes per valor de 323,1 milions d’euros,
amb l’objectiu de portar a terme els projectes
compromesos i prestar uns serveis de qualitat.
De forma trimestral es podrà consultar
l’actualització de la contractació realitzada, i de
forma anual es publicarà la llista de les
empreses que han rebut els principals
contractes
de
l’administració,
una
informació que ara no era consultable.
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Primer alcalde del món a Change.org. Oberts a tothom
Xavier Trias és el primer alcalde del món amb pàgina pròpia a www.change.org, on s’han
agregat totes les peticions adreçades a l’alcalde i a l’Ajuntament, i es respon públicament a tots
els adherits, no només als promotors de la proposta. El web www.change.org és una
plataforma global de peticions via Internet i xarxes socials.

www.bcn.cat/premsa
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L’Ajuntament compleix el
pressupost, minut a minut

què

diu?

L’execució

del

Sota el títol “Estratègia i finances”, el portal de Govern Obert ha fet un pas més en
l’explicació econòmica i financera de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un espai amb
vocació pedagògica que explica què és el pressupost, com s’aprova, d’on provenen els
ingressos i les despeses.... Però és molt més que això.
S’ha ordenat, agrupat i ampliat tota la informació disponible de manera que molts dels
indicadors pressupostaris de Barcelona no només es poden consultar, sinó que també es
poden veure els seus graus d’execució, i així comprovar com compleix l’Ajuntament les seves
previsions i compromisos.

El mes de gener
es van pagar les
factures en
menys de 30
dies. Es fa
sempre així? És
un dels molts
indicadors que
s’actualitzarà
cada mes
La informació sobre les finances municipals es presenta de manera propera, atractiva i
visual, amb un increment notable de continguts i una explicació que ajuda a comprendre la
situació actual de la ciutat. Per exemple, el portal actualitzarà la informació sobre l’evolució de
l’endeutament, el compte de resultats i els ràtings que avaluen la solvència de la capital de
Catalana. A partir del Marc Estratègic i el Pressupost Executiu és possible consultar on van a
parar els diners, quines són les prioritats de la ciutat i quines són les previsions no només de
l’any en curs, sinó també pels propers exercicis.

Per primer cop es mostren les previsions de tancament de forma trimestral,
una forma de veure l’orientació de les finances i el compliment pressupostari

»
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» PARTICIPACIÓ
La participació ciutadana és la columna vertebral del projecte de Govern Obert. L’objectiu
de recuperar la confiança en les institucions per part de la ciutadania passa necessàriament
per transformar els models de governança, fent-los més transparents i també més participatius i
adaptant-los als nous temps. Els governs sols no ho poden decidir ni resoldre tot. Cal buscar i
donar més protagonisme de la ciutadania i la societat en general.
El projecte de Govern Obert que ara arrenca permet tenir tota la informació i participar en tots
els processos participatius oberts a la ciutat, des de casa i també des del mòbil.

1

Nova plataforma de CO-INNOVACIÓ: l’Ajuntament proposarà
reptes i la ciutadania donarà idees

El projecte de Govern Obert és vol caracteritzar per innovar en el camp de la participació
ciutadana. L’Ajuntament de Barcelona presenta la nova plataforma de CO-INNOVACIÓ que té
per objectiu permetre a la ciutadania col·laborar en les polítiques municipals. De forma
periòdica es plantejaran reptes i els ciutadans podran plantejar propostes, comentar les d’altres
ciutadans i donar-hi o no suport. Els dos primers reptes que es plantegen són com millorar
la vida independent de les persones amb discapacitat i què podem fer per reduir el soroll
nocturn a les places i els carrers.
En el mateix lloc de CO-INNOVACIÓ hi ha un espai obert d’idees per recollir propostes de la
ciutadania, que en cas de rebre més de 50 suports hauran de ser avaluades i contestades.
Les idees que rebin més de 50 suports hauran de ser avaluades i contestades per l’Ajuntament

www.bcn.cat/premsa
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Nova APP per al mòbil: participació a la butxaca

El projecte de Govern Obert ja té una aplicació per a mòbil pròpia i gratuïta, disponible per
les plataformes iOS i Android. L’aplicació l’ha dissenyat l’equip guanyador de la marató
d’aplicacions mòbils APPs For Democracy. L’APP GO>BCN Govern Obert permetrà seguir els
Plenaris i les Comissions, participar-hi, avaluar les intervencions que s’hi fan, i fer aportacions a
qualsevol dels processos participatius oberts. La participació, des del mòbil i a la butxaca. La
tecnologia mòbil al servei de la millora dels serveis i la qualitat de vida dels ciutadans

Les APP’s corporatives acumulen més d’1 milió de descàrregues
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Tots els processos de participació oberts, en un únic espai
El portal www.bcn.cat/governobert unifica de forma més clara, visible i ordenada els processos
de participació que té oberts l’Ajuntament i permet participar-hi des de casa o des del mòbil, així
com també trobar tota la documentació relacionada. Els processos participatius oberts són:






Nova normativa de participació ciutadana
Reforma de la Rambla del Poble Nou
Remodelació del carrer Balmes entre
plaça Folguera i plaça Molina
Comissió de Seguiment de les obres de la
modificació del Pla Especial del Port Vell
Comissió de Seguiment cobertura Passeig
de Sants

www.bcn.cat/premsa









Remodelació plaça de les Glòries
Sessions participatives nova Xarxa de Bus
Comissió de Seguiment de les obres de
l’alta velocitat entre Sants i la Sagrera
Pla d’Usos de Montjuïc
Nou Pla Jove
Eix Pere IV
Pla Cor
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Cap a un nou model de participació: les noves normes
permetran impulsar consultes als barris
El procés per actualitzar les normes de participació ciutadana, vigents des del 2002, queda
emmarcat també en el projecte de Govern Obert, presentant novetats i millores tècniques. El
passat mes de desembre es van aprovar inicialment els reglaments, un primer pas a partir del
qual ara es poden fer aportacions. Un dels canvis proposats més destacats és la supressió de
la limitació temporal i territorial per la realització de consultes ciutadans. La proposta preveu
que es puguin celebrar sense limitació i també a nivell de barri.

5

Es constitueix el nou Observatori per de la Participació
Ciutadana: seguiment i avaluació
Per una participació ciutadana de qualitat. Ahir es va constituir el Consell Rector del nou
Observatori de la Participació Ciutadana de Barcelona, un ens que vol contribuir a la
transparència i avançar en l’aposta per implicar els ciutadans i les ciutadanes en les assumptes
públiques. L’Observatori és una eina de seguiment de les polítiques de participació, i
també podrà proposar-ne millores. Està presidit pel primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, i
format per representants del Consell Municipal d’Associacions i de diverses àrees i districtes
municipals. El Consell Rector incorpora experts de reconegut prestigi:









Manuel Castells, sociòleg, catedràtic de Sociologia y Director del Internet Interdiciplinary
Institute (IN3) UOC; University Professor y Catedràtic Titular de la Càtedra Wallis
Annenberg de Tecnologia de la Comunicació i Societat en la Annenberg School of
Communication, University of Southern California, L.A.; Catedràtic Emèrit de Sociologia i
de planificació urbana i regional de la University of California, Berkeley. Especialista en
tecnologia de la informació i desenvolupament global.
Sergi Fernández, sociòleg, màster en gestió pública per ESADE, consultor UOC en
postgraus de mediació.
Marc Garriga, especialista en Open Data
Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg; director del Postgrau Resolució de Conflictes Públics
(UdG) i consultor UOC..
Dolors Reig, psicòloga social; direcció Postgrau en Xarxes Socials UOC, consultora de
diferents empreses, escoles de negoci i institucions,
Daniel Tarragó, sociòleg, professor associat de sociologia de la UAB, especialista en
consultoria d’innovació social
Lluís Torrens, economista; gerent del Public- Private Sector Research Center de IESE
Business School; especialista en gestió pública i relacions institucionals

.

www.bcn.cat/premsa

8

» Dossier de Premsa
GOVERN OBERT
Transparència, Participació, Dades Obertes

» DADES OBERTES
Tenim 276 recursos
disponibles, més endreçats i
de fàcil accés. Però això
només és l’inici
L’obertura de dades públiques (també conegut com a OpenData), consisteix a posar la
informació que posseeix el sector públic a l’abast de tothom en formats digitals, estandarditzats
i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps, es
facilita l’accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització.
Quin és el resultat pràctic de l’obertura de dades públiques? Per exemple, poder
disposar d’aplicacions mòbils i serveis que faciliten la vida als ciutadans, promouen la
innovació i afavoreixen l’impuls econòmic. Es fomenta, en definitiva, la creació de serveis
basats en informació pública, ja que tant els ciutadans com les empreses o altres institucions
poden utilitzar la informació pública per desenvolupar serveis que complementaran els que
proporciona l’administració. Per posar un exemple, el 2012 es va realitzar el primer concurs
Apps4bcn, on es van presentar 86 aplicacions, i l’any 2013 el l’Opencities Challenge
Tourism, amb 22 finalistes. Apostar per l’obertura de dades és donar més oportunitats.
L’Ajuntament de Barcelona té el compromís d’anar ampliant les seves dades públiques
obertes. En funció de criteris d’utilitat social, disponibilitat i cost d’obrir les dades, així com
també amb criteris d’aposta per la reactivació econòmica, es seleccionarà quines s’obriran i en
quin ordre, considerant les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit. En aquest
sentit, la plataforma Open Data s’ha posat a disposició d’altres administracions, un
iniciativa que ha estat premiada aquesta setmana per la Fundació SocInfo.
Els diferents actors de la societat (ciutadania, empreses i qualsevol institució) tenen el dret
d’utilitzar aquestes recursos informatius, accedir-hi fàcilment per consultar-los i/o crear nous
serveis, augmentant el valor social d’aquesta aposta. Aquest projecte d'obertura de dades té
els següents objectius principals:






Augmentar la transparència de l'Ajuntament posant les dades públiques a l'abast de tots els
actors de la societat: ciutadania , empreses, institucions, per a que aquests puguin explotarles per crear serveis i desenvolupar aplicacions.
Promocionar el teixit econòmic mitjançant aquesta iniciativa
Diagnosticar quines són les necessitats de la societat en quant a dades públiques obertes.
Potenciar la iniciativa d'obertura de dades públiques i promocionar la reutilització
d'aquestes dades públiques.

www.bcn.cat/premsa
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Incorporació de 22 nous datasets
Al llarg del mandat s’ha treballat per disposar de més dades obertes, una feina que ha permès
incorporar progressivament fins a 22 nous datasets (conjunt de dades d’una mateixa temàtica).
El projecte Govern Obert arriba ara amb noves dades en obert de diferents serveis, com
ara:













Aparcaments
Parades de bus diürns, nocturns i aeroports
Parades de taxi
Predicció meteorològica
Bicing
Transports
Punts WiFi
Equipaments
Agenda diària
Agenda mensual
Carta arqueològica
Cartografia

Tens una idea de
negoci i necessites
saber on són tots els
equipaments de la
ciutat. Ara ho tens
accessible de forma
ràpida i en diversos
formats
econòmica i

Una de les darreres incorporacions, que ja està disponible amb accés directe des del nou portal
de Govern Obert, són les fitxes ocupacionals en format CSV, on les persones que busquen
feina poden conèixer quines són les habilitats que necessiten tenir en correspondència a cada
perfil professional.

Obrir dades és una aposta per facilitar l’activitat econòmica i l’emprenedoria

2

El nivell de reutilització de les dades millora
No només és important tenir dades obertes. És clau que aquestes puguin ser reutilitzables pels
usuaris de forma fàcil, i per això s’han millorat els formats de molts datasets. Per exemple,
s’ha passat de 23 a 140 datasets en format CSV i de 4 a 27 en format RDF, uns formats que
permeten més possibilitats de reutilització.

www.bcn.cat/premsa
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Un catàleg amb un cercador àgil i fàcil
S’ha implementat una nova catalogació de les dades obertes per facilitar-ne el seu ús,
així com també el cercador del catàleg de dades. La nova catalogació està avalada pel World
Wide Web Consortium (W3C), la comunitat internacional que desenvolupa estàndards que
asseguren el creixement del web a llarg termini, fet que permet utilitzar semàntiques
homologades. En total el portal conté 22 categories: cada data set està englobat en 1 o més d’1
categoria. El fet de disposar d’aquest cercador nou és una millora molt important per l’usuari,
atès que pot buscar per paraula, per tema, per freqüència, per format....

4

Una ciutat àgil, propera, innovadora i connectada que facilita
les coses: tràmits simples i ràpids
L’eGovernment és una aposta que també
s’integra en el projecte de Govern Obert, amb
l’objectiu
d’avançar
en
el
seu
desenvolupament. Una ciutat àgil, propera,
innovadora i connectada, que vol una gestió
intel·ligent capaç de donar una resposta
ràpida i àgil.

L’Ajuntament disposa ja de 100 milions
de documents electrònics i cada any
s’intercanvien 9 milions de dades i
certificats amb altres administracions
amb mitjans electrònics

Gràcies a l’impuls del projecte Govern Obert es preveuen fer més passos per afavorir més
agilitat en els processos administratius i de serveis a les persones, empreses i professionals,
aprofitant les noves tecnologies per actuar ràpidament. L’Ajuntament de Barcelona dóna
resposta a les demandes de la ciutadania de manera ràpida, eficaç i eficient, gràcies als serveis
digitals que simplifiquen i agiliten els serveis de l’Administració i augmenten la comoditat i la
simplificació dels serveis. A tall d’exemple, el 2013 es van gestionar electrònicament 29.000
inspeccions i 28.000 llicències d’ocupació de la via pública. Més ràpid i més senzill.
L’aposta per l’Ajuntament de Barcelona per l’eficiència i l’e-Administració afavoreix les
polítiques i projectes de Govern Obert. Actualment es poden realitzar fins a 186 tràmits de
forma virtual, i la xifra creixerà progressivament.

www.bcn.cat/premsa
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GOVERN OBERT

Uneix-te a la conversa !

#gobcn
www.bcn.cat/premsa
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