
OPEN GOVERNMENT 

16 oct 2014

 II Jornada sobre Govern Obert

Vapor Universitari

TERRASSA



Presentació.

Terrassa aposta decididament per un model de Govern Obert, una organitza-
ció accessible i orientada a la ciutadania, capaç de respondre amb agilitat i 
eficiència als reptes que ens planteja la societat actual. Estem plenament 
convençuts que la transparència aporta grans beneficis a la societat i ajuda a 
enfortir la confiança de la ciutadania en els governs municipals.

En la primera jornada Open Government Terrassa varem parlar de transparèn-
cia, de dades obertes (com posar a disposició de tothom informació i dades en 
formats estàndards i reutilitzables), d’algunes experiències existents, de com ho 
hem fet i de com ho podem fer millor.

Ara volem parlar de participació, un dels grans reptes al que hem de dirigir els 
nostres esforços per permetre i incentivar la col·laboració de la ciutadania en 
l’elaboració de polítiques i en la presa de decisions públiques, propiciant una 
major corresponsabilitat per part de la societat civil en la construcció de les 
ciutats, avançant cap a nous models de coproducció.

La Jornada ens permetrà també conèixer l’impacte que suposa per a les adminis-
tracions públiques la nova Llei de la Transparència.

Els governs locals hem d’ajudar i afavorir la reactivació i dinamització de l'activitat 
econòmica i productiva en els nostres respectius territoris, generant investigació i 
desenvolupament, incentivant l'ocupació i creant noves modalitats de negoci.

De la mà d’algunes de les empreses líders en el mercat, parlarem de Big Data, 
un instrument de millora pública en la pressa de decisions i una oportunitat per 
a les empreses. Un terme molt vinculat a les ciutats intel·ligents. Valorarem què 
fa el mercat, quin present tenim i cap a on anem. Veurem diferents visions i 
solucions tecnològiques a disposició de les institucions per transformar i 
aprofitar aquesta informació, així com també les necessitats d’aquest sector.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa



12.00 h Pausa cafè

12.30 h Impacte de la Llei de Transparència a l’administració pública
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern constitueix una eina útil per apropar les administracions locals a la 
ciutadania i facilitar el coneixement que aquesta pot tenir de l'activitat pública. 
En aquesta sessió s'exposaran els principals reptes que l'aplicació de la Llei 
representa per a les administracions locals i s'avançaran les novetats que es 
derivaran un cop s'aprovi la llei catalana de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 

 Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu a la UOC

13.00 h Experiències participatives
Taula de debat d’experiències d’obertura i participació. La visió de les platafor-
mes ciutadanes.

 Procés Àgora Terrassa Comissió dinamitzadora
 Ajuntament de Gavà / GavàObert     Eduard Gil, Gerent Municipal de l’Ajuntament de Gavà
 Observatori Ciutadà Municipal Terrassa Eduard Martín-Borregón
 Fundación Ciudadana Civio Cristina Moreno, responsable d’Aliances i Fundraising

 Presenta / condueix
 Lluïsa Melgares, regidora delegada de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics.   
 Ajuntament de Terrassa

14.30 h Dinar / lunch

16.00 h  Presentació de les iniciatives del Govern de Singapur en el camp de 
l'Open Data

 Data Fusion Research Center (DFRC AG) Chiara Bertoldini

16.30 h Més enllà de l’Open Data: oportunitats del Big Data a les administra-
cions públiques
Taula rodona d’experts i especialistes provinents de diferents àmbits: consul-
toria, tecnologia, legal, aplicacions i gestió documental.
Debat sobre l’Open Data i el Big Data, els àmbits d’aplicació del Big Data en 
l’administració.

 Carme Artigas Sòcia fundadora de Synergic Partners
 Lluís Zamora Sales Manager Iberia
   Pivotal
 Jordi Cugat Soci fundador d’EnterTIC Legal Consulting
 Vicenç Ruiz Vicepresident de l'Associació d'Arxivers
   Tècnic arxiver de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (CNC)

 Presenta / condueix
 Amadeu Aguado, tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.   
 Ajuntament de Terrassa

18.00 h Acte de tancament
 Alfredo Vega, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals.
 Ajuntament de Terrassa

Programa.

9.30 h  Benvinguda institucional
 Jordi Ballart i Pastor, alcalde de Terrassa

9.45 h Keynote speaker: Xarxes, participació i govern obert
 Juan Ignacio Criado Grande
  Professor-investigador de Ciència Política i Administració Pública a la UAM
  Assessor en innovació administrativa i estratègies digitals
  Co-fundador de NovaGob, xarxa social Administració Pública en espanyol

10.30 h Noves formes de participació: reptes i oportunitats
Debat obert entorn a la necessitat d’adaptar als nous temps els models de governança 
per establir mecanismes de transparència i espais de participació i col·laboració 
aprofitant les oportunitats de les TIC i les xarxes socials. 
 Ismael Peña-López
  Professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC   
  Investigador a l'Internet Interdisciplinary Institute i l'eLearn Center 
  Director Projecte Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill, 2014
 Mila Gascó
  Directora adjunta del Centre d'Innovació en Ciutats (Institut d'Innovació i Gestió del 
  Coneixement d'ESADE)
  Investigadora a l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE
 Pedro Prieto Martín
  Doctor en Informàtica (e-Democracy) per la UAH
  Investigador col·laborador UAH-TIFYC
  Fundador de Asoc. Kyopol - Ciudad Simbiótica

 Presenta / condueix
 Juan Antonio Gallardo, regidor delegat de Presidència, Societat de Coneixement i   
 Universitats. Ajuntament de Terrassa
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