JORNADA

Dades obertes
i transparència
als ajuntaments
15 juny/17
Barcelona
Presentació
En una societat cada vegada més tecnològica, amb major demanda
de transparència i on, també cada vegada més, les dades adquireixen més valor les institucions públiques tenen front seu les dades
obertes com un repte important però una oportunitat valuosa.
Disposar d’un portal de dades obertes és l’instrument per poder
activar palanques de transparència i participació però alhora és
simptomàtic d’una administració endreçada i on la informació està
sistematitzada. Organització transversal i estratègia organitzativa
esdevenen claus per poder gestionar el repte de les dades obertes.
La jornada vol plantejar de manera molt pràctica quines són les
passes per desenvolupar els portals de dades obertes i quin és el
potencial i realitat que la interacció d’aquestes dades ofereixen per
fomentar la transparència, el retiment de comptes i la participació
ciutadana.

program

09:45 h. Presentació de la jornada
Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera i vice-president de l’Àmbit de Bon
Govern de la Federació de Municipis de Catalunya.
Jordi Foz, secretari de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.
Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i president del Consorci Localret.
10.00 h. De l’opendata dels ajuntaments a l’opendata de la ciutadania
Eva Belmonte, periodista de dades obertes i autora deElBOEnuestro de
cada día, Fundació Civio.
10.45 h. Descans
11.15 h

TAULA RODONA sobre la implementació del Opendata.
Com implementar un portal d’opendata, quines dades penjar, com incar
dinar-ho en un sistema de transparència i compliment de la llei de trans
parència
Introdueix i modera: Miquel Estapé, subdirector d’Estratègia i Innovació
del Consorci AOC.
Carme Noguer, cordinadora d’Organització, Persones i Administració
Electrònica de l’Ajuntament de Manlleu.
Pep Budí, cap de Noves Tecnologies de l’Ajuntament Cambrils.
Lluís-Esteve Casellas, Cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu
i Administrador de Seguretat de Dades de l’Ajuntament de Girona.

12.15 h

TAULA RODONA sobre la visualització i retiment de comptes
Més enllà del text cal explicar el context. La visualització de les dades
ajuda a elaborar un relat explicatiu de l’acció de govern que permeti un
diàleg i control de l’acció de les institucions.
Introdueix i modera: Marc Garriga, expert en dades obertes
i director-fundador de Desidedatum.
Anàlisis de pressupostos municipals
Núria Espuny, directora general de transparència de la Generalitat.
Aplicacions i reutilització d’informació de l’Ajuntament
Enrique Crespo, cap del Servei d’accés a la informació pública
de l’Ajuntament de Madrid.
Sistema de retiment de comptes de l’Ajuntament
Michael Donaldson, director de planificació estratègica i serveis centrals de
l’Ajuntament de Gavà.

13.15 h

TAULA RODONA sobre participació i opendata
Com treballar el compromís, la crítica, el control i l’engagment ciutadà
a partir de l’ús de les dades obertes per establir lògiques d’acció
participativa i de col·laboració
Introdueix i modera: Eduard Gil, Data Manager del Departament
de Justicia de la Generalitat de Catalunya i Iniciativa Opendata Barcelona.
Periodisme de dades
Eli Vivas, periodista de dades a El Periódico de Catalunya, professora
a la Facultat de Comunicació Blanquerna.
OpenDataLabs
MarcAguilar, coordinador de l’Àrea de LivingLabs i Innovació Social Digital.
Hacketons
Concha Catalan, periodista de dades i membre d’Ihr.world.
Activisme ciutadà
Simona Levi, fundadora d’Xnet i de 15MpaRato.

14.15 h

Cloenda de la jornada
Manel Sanromà, director del Consorci AOC.

Horari
De 9.45 a 14.30 hores
Lloc de Realització
Federació de Municipis de Catalunya. Via Laietana, 33 6è 1a. 08003 Barcelona
Destinataris
Responsables polítics i tècnics municipals directius municipals en l’àmbit objecte de la Jornada
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 8 de juny de 2017. Per a la selecció de les
inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les
inscripcions.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al
web de la Federació: formació.fmc.cat

Organitza

Col·labora

Secretaria de Transparència i Govern Obert de la
Generalitat de Catalunya, Consorci Administració
Oberta de Catalunya i Consorci Localret

