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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert 
 
Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 4.Impulsar l'acció de Govern i treballar per aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori la qualitat de la 

regulació normativa i dels serveis públics que reben els ciutadans 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Hi ha una preocupació creixent en l'àmbit polític per la desafecció ciutadana (Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el 
Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, constitució en l'actual legislatura de la 
Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord)). 
Aquesta preocupació s'ha traduït en orientacions estratègiques per implementar bones pràctiques en la contractació pública i mesures de 
transparència i govern obert que millorin la qualitat democràtica del nostre sistema polític i de les pràctiques administratives. 
Destaca la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que exigeix del Govern i l'Administració de 
la Generalitat, així com als ens locals i altres ens, canvis de gran profunditat a realitzar en poc temps. 
Aquesta Llei va entrar en vigor de forma complerta l'1 de gener de 2016 però l'acompliment de les seves disposicions amb alts estàndards de qualitat 
requereix un esforç extraordinari i una alta coordinació tant entre els diferents òrgans de la Generalitat com entre la Generalitat i els ens i les altres 
organitzacions, cíviques o privades obligades per la Llei. 
 

Població objectiu: 
Les unitats de la Generalitat que realitzen contractació pública, les que estan obligades a oferir informació i a permetre l'accés del públic a la seva 
documentació i les que  incorporen la ciutadania en el disseny, l'execució, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques que duen a terme.. 
Altres administracions i ens de la societat civil que acompleixen algun dels criteris del punt anterior. 
Els participants en processos i consells participatius i els interessats en accedir a la informació i documentació pública, siguin organitzacions civil, 
siguin ciutadans individuals. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La Generalitat i els ens locals, que es mouen en entorns democràtics, necessiten que la població vegi legítima la seva actuació, és a dir, que tinguin la 
convicció que prenen les decisions seguint la voluntat de la població. Les eleccions de caràcter universal són el procediment necessari però resulten 
insuficients i es fa necessari complementar-les amb actuacions que reforcin el vincle representatiu entre el conjunt d'electors i les institucions 
representatives. El govern obert pretén millorar: (A) Fiabilitat administrativa. La transparència permet descartar fenòmens de patrimonialització en 
l'àmbit públic, de forma que els moviments econòmics, en especial la contractació pública, són percebuts com a justos. La legitimitat del sistema 
institucional s'incrementa si la població percep que les adjudicacions es resolen a través de pública concurrència, en condicions d'igualtat efectiva, amb 
criteris socials i on guanya l'oferta globalment més eficient. 
(B) Confiança en l'actuació del Govern. Davant de qualsevol dubte sobre l'eficàcia, l'equitat o l'honradesa de les institucions i els seus responsables, 
tothom ha de ser poder comprovar-ne la veracitat amb dades objectives gràcies als portals de la transparència i als procediments d'accés a la 
documentació pública. S'han de poder delimitar les possibles disfuncionalitats per tal d'explicar-les en els seus justos termes i corregir-les el més aviat 
possible. A més, si la transparència s'aplica amb la tecnologia adequada, es generen dades obertes que faciliten la col·laboració públicosocial, gràcies 
a la implicació ciutadana, i l'activitat econòmica. 
(C) Diàlegs amb la ciutadania. Les decisions públiques tenen una dimensió tècnica però sobretot política ja que intenten donar resposta a visions i 
objectius a voltes contradictoris que deriven de la pluralitat i la diversitat social. La dimensió tècnica requereix perícia en l'ús de la racionalitat però la 
gestió de les demandes socials requereix diàleg constant per conèixer els diferents posicionaments i propostes elaborats per la societat civil i la 
ciutadania. Es tracta de reconèixer i tractar els conflictes socials associats a les decisions que s'han de prendre i acostar posicions a través de 
deliberacions. Si les decisions preses es justifiquen i s'expliquen de forma raonada i creïble en funció dels resultats dels processos participatius, 
s'incrementa la seva legitimitat fins i tot entre aquelles persones o entitats que hi continuen en desacord. En definitiva, el Programa desenvolupa i 
millora les relacions del Govern de la Generalitat amb la ciutadania i les organitzacions civils, reforçant el vincle bidireccional i la confiança entre 
representants polítics i ciutadania. Estableix vies de comunicació fluïda i contínua que permeti conèixer les percepcions ciutadanes, en reculli les 
propostes i permeti la justificació de les decisions polítiques en funció de les demandes expressades. Alhora, estableix estàndards de conducta i 
ofereix informació i accés a la documentació en poder de l'administració per a què les percepcions ciutadanes sobre l'eficiència i l'equitat de l'activitat 
administrativa estiguin basades en fets objectius. 
 

Marc regulador del programa: 
-  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana . - Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. - Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de 
concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 

Missió 
Aconseguir alta qualitat democràtica en els governs i administracions públiques catalanes gràcies al control i la implicació ciutadana, els diàlegs 
socials, el retiment de comptes i l'eficiència i l'equitat en la contractació pública. Per aconseguir-ho, cal implementar canvis culturals, tecnològics, de 
procediment i d'altre tipus en el funcionament ordinari de les administracions. 
Malgrat que el beneficiari és el conjunt de la societat, el sector prioritari receptor de la política i actuacions públiques de transparència i govern obert 
són les administracions públiques catalanes, inclòs la totalitat del sector públic instrumental, les entitats cíviques i aquelles organitzacions privades que 
tenen més relació amb el sector públic. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar els estàndards de qualitat en l'acompliment de les obligacions de publicitat activa, d'accés a la informació pública i les relatives a dades 
obertes per part de l'Administració de la Generalitat i del seu sector (OE4.1) 
 1. Oferir en el Portal de la Transparència de la Generalitat tota la informació a què obliga la L 19/2014. 
 2. Oferir en format reutilitzable en el Portal de Transparència de la Generalitat tota la informació susceptible de ser-ho. 
 3. Respondre totes les sol•licituds de dret d’accés dins del termini legalment establert 
 4. Oferir en lliure accés tota la informació de la Generalitat que sigui possible. 
· Donar suport als subjectes obligats per la Llei 19/2014 en l'acompliment de les obligacions que se'n deriven (OE4.2) 

 
1. Aconseguir que el conjunt de subjectes catalans obligats per la normativa de transparència i govern obert estiguin en condicions de fer front 

a les seves obligacions. 
 2. Fomentar l’ús ciutadà de les dades obertes ofertes per la Generalitat 
· Millorar i estendre la participació de la ciutadania en la presa de decisions i la qualitat democràtica (OE4.3) 

 
1. Aconseguir que les actuacions participatives institucionals de caire deliberatiu desenvolupades a Catalunya tinguin una alta qualitat 

democràtica 
 2. Generalitzar l’ús de la participació ciutadana en el conjunt de la Generalitat. 
· Impulsar la màxima transparència, la lliure concurrència, la igualtat d'oportunitats i el rigor jurídic en la contractació pública. (OE4.4) 
 1. Fomentar la reserva social de contractació. 

 
2. Convertir la Plataforma de Serveis a la Contractació Pública (PSCP) en el portal únic de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 

públic i incorporar el màxim d’altres administracions públiques catalanes. 

 
3. Gestionar la totalitat de procediments de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic a través del tramitador 

electrònic (TEEC). 
 4. Obtenir una regulació normativa de qualitat en matèria de contractació pública 
 5. Difondre i fomentar la implementació de bones pràctiques en la contractació pública. 

  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre datasets de dades obertes publicats i actualitzats Nombre OE4.1  1.500,00 210,00

2. Nombre de peticions rebudes a través de la bústia 
dadesobertes@gencat.cat 

Nombre OE4.2  80,00 100,00

3. Nombre de processos participatius desenvolupats en el 
conjunt de la Generalitat 

Nombre OE4.3  3,00 8,00

4. Nombre d'administracions i entitats de l'Administració local 
catalana adherides al Plataforma de Serveis a la Contractació 
Pública 

Nombre OE4.4  25,00 1.347,00

5. Nombre d'entitats del sector públic en què s'implantarà el 
tramitador electrònic 

Nombre OE4.4  8,00 88,00

6. Nombre de disposicions normatives tramitades per la 
Direcció General de Contractació Pública 

Nombre OE4.4  2,00 10,00

7. Percentatge d'informació publicada en el Portal de la 
transparència de la Generalitat respecte als ítems obligats de la 
Llei 19/2014 

% OE4.1   100,00

8. Percentatge d'ítems d'informació del Portal de la 
transparència de la Generalitat publicats en format reutilitzable 
(respecte dels que són susceptibles de ser en format 
reutilitzable) 

% OE4.1   100,00

9. Percentatge de sol·licituds de dret d'accés resoltes dins el 
termini legalment establert 

% OE4.1   100,00

10. Nombre de propostes al portal Participa.gencat.cat Nombre OE4.3   8,00

11. Percentatge assignat a la reserva social de contractació % OE4.4   100,00

12. Percentatge d'ajuntaments catalans adherits a la Plataforma 
de serveis a la contractació pública 

% OE4.4   100,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.179.950,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 147.000,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.331.950,00
   

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX03. Secretaria Transparència i Govern Obert Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'assessoraments en matèria de dret d'accés a 
qualsevol subjecte obligat 

Nombre OE4.2  50,00 50,00

2. Nombre de publicacions, guies, informes de seguiment, 
documents explicatius existents en matèria de publicitat activa, 
dret d'accés, dades obertes i participació deliberativa 

Nombre OE4.2  10,00 21,00

3. Nombre d'actuacions de divulgació, formació i sensibilització 
en l'àmbit de la transparència i el govern obert 

Nombre OE4.2  15,00 15,00

4. Nombre d'assessoraments tècnics per projectes de 
participació ciutadana a departaments, ens locals i altres 

Nombre OE4.3  20,00 20,00

5. Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives 
sobre qualitat democràtica 

Nombre OE4.3  10,00 10,00

6. Jornades de difusió i sensibilització i actuacions formatives Nombre OE4.4  4,00 10,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació publica, transparència i participació ciutadana. 
2. Criteris corporatius sobre contractació públ. publicitat activa accés a la informació públ. obertura de dades i part. ciutadana. 
3. Procediments, processos i sistemes de gestió i organització relacionats amb l'àmbit de transparència i govern obert 
4. Propostes de millora en la contractació pública i la seva supervisió. 
5. Aprovació i aplicació de codis de principis i bones pràctiques en la contractació pública. 
6. Informes de seguiment i avaluació de la contractació pública i difusió de dades i estadístiques. 
7. Assessorament als departaments de la Generalitat en estàndards de reutilització de dades públiques. 
8. Portals de la transparència i de dades obertes, el portal participa.gencat i la plataforma electrònica de contractació pública. 
9. Plans interdepartamentals en matèria de govern obert. 

10. Assessorament als departaments de la Generalitat i als ens locals en matèria de qualitat democràtica i participació ciutadana. 
11. Disseny de processos de participació ciutadana i de diàleg social. 
12. Publicació de llibres, guies i materials que difonguin bones pràctiques i criteris sobre govern obert i contractació pública. 
13. Formació, premis, jornades i difusió per les xarxes socials de novetats i bones pràctiques. 
14. Recerca en matèria de qualitat i innovació democràtica. 
15. Promoció del funcionament democràtic i de les deliberacions de qualitat en l’interior de les entitats cíviques. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.179.950,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 147.000,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.331.950,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 


