
Transparència, xarxes socials i 
govern obert a Catalunya 

Dra. Mila Gascó 
Institut de Governança i Direcció Pública 

II Jornada sobre Govern Obert 
Taula rodona “Noves formes de participació: reptes i oportunitats” 
Terrassa, 16 d’octubre de 2014 

1	  



2	  

INTRODUCCIÓ 
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•  Projecte finançat pel programa d’Innovació i Qualitat Democràtica 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya 

•  Objectiu general: Comprendre l’ús que les administracions 
públiques fan de les TIC i, en particular, de les xarxes socials, amb 
l’objectiu d’incrementar la seva obertura en termes de transparència 
i, per tant, de rendició de comptes i legitimitat 

•  Preguntes de recerca (1): 
–  Quines són les relacions entre els conceptes de transparència, rendició 

de comptes i legitimitat a les administracions públiques catalanes? 

EL PROJECTE (1) 
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•  Preguntes de recerca (2): 
–  Quina és l’estratègia tecnològica que es fa servir per aconseguir una 

més gran obertura en termes de transparència? Quin paper juguen, i 
com s’utilitzen, les xarxes socials en aquesta estratègia? 

–  Com es valora l’impacte que té la utilització de les xarxes socials en el 
grau d’obertura de les administracions públiques catalanes? 

–  Quins són els factors crítics d’èxit de les iniciatives de transparència 
mitjançant xarxes socials? 

•  Metodologia: 
–  Aproximació qualitativa: Anàlisi de documentació, entrevistes en 

profunditat i organització d’un grup focal 
–  Aproximació quantitativa: Qüestionari 
 
 

EL PROJECTE (2) 
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•  Un govern obert és un govern transparent, un govern col·laboratiu i 
un govern participatiu, que aconsegueix els seus objectius a partir 
d’una utilització intensiva de les TIC i de dues eines clau: l’open 
data i l’open action 

•  La idea de govern obert no és nova 

•  Dues corrents que emmarquen el concepte: 
–  L’evolució de la incorporació de les TIC a l’àmbit públic 
–  La innovació oberta 

QUÈ ÉS EL GOVERN OBERT (1) 
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La transparència 

•  La importància de la transparència… 
–  La transparència contribueix a la rendició de comptes 
–  Un govern més responsable és un govern més legítim 
–  La legitimitat reforça la confiança del públic en el govern 

•  Transparència activa versus transparència passiva 

•  Mesurem la transparència... 
–  Les lleis de transparència i accés a la informació 
–  Els portals de dades obertes   

QUÈ ÉS EL GOVERN OBERT (2) 
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La col·laboració 

•  La col·laboració implica un treball conjunt i transversal entre 
diferents tipus d’actors, dins i fora de l’administració. Té a veure 
amb té a veure amb el disseny, provisió i avaluació de serveis 
públics que generen valor públic 

•  Tres conjunts d’actuacions: interoperabilitat, innovació social, co-
producció  
 

QUÈ ÉS EL GOVERN OBERT (3) 
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La participació 

•  Està relacionada amb la implicació en els processos polítics i, com a 
conseqüència, amb actuacions de consulta i deliberació amb els 
ciutadans i de participació en la presa de decisions i en l’elaboració 
de polítiques públiques 

•  Vincles entre transparència i participació 

•  Panorama de participació molt heterogeni tant pel que fa a tipus 
d’iniciatives com a resultats (canals de participació i nivell de 
participació) 

•  Les xarxes socials com a oportunitat 

QUÈ ÉS EL GOVERN OBERT (4) 
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•  Acord superficial sobre el concepte de govern obert però èmfasi en 
diferents idees: 
–  L’obertura com a transparència versus l’obertura com a participació 
–  El govern obert com a tècnica de gestió versus el govern obert com a 

canvi de paradigma 
–  El govern obert com a fi versus el govern obert com a mitjà 
–  El govern obert com a part del concepte d’smart cities 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (1) 
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•  Govern obert i tecnologia: Govern obert sistèmic versus govern 
obert tecnològic  

•  Govern obert, rendició de comptes, legitimitat: 
–  Relacions inexplorades empíricament 
–  Diferents perspectives pel que fa a la rendició de comptes 
–  Diferents perspectives pel que fa a la relació causa-efecte entre 

transparència i legitimitat 
–  La relació entre bon govern i govern obert no és bidireccional 

 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (2) 
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•  L’actuació clau per fer un govern més obert: els portals d’obertura 
de dades: 
–  Sobrecàrrega d’informació 
–  Dificultats d’interpretació 
–  Informació “poc rellevant” 
–  Desorganització interna 
–  Manca de reutilització 

 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (3) 
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•  L’ús de xarxes socials: 
–  Manca d’estratègia clara  
–  Ús prioritari com a canals de comunicació alternatius è Predominança 

de la unidireccionalitat 
–  Dependència de community managers amb diferents perfils è No 

sempre reflecteixen la cultura de l’organització 
–  Confusió entre comptes personals i comptes institucionals 
–  Dissociació entre la cultura interna i les característiques de les xarxes 

socials 
–  Millors resultats quan hi ha una resposta emocional 

 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (4) 
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•  Dificultats en mesurar els resultats del govern obert: 
–  Manca d’operacionalització dels conceptes 
–  Outputs versus outcomes 
–  Indicadors de transparència 
–  Malgrat tot, encara estem lluny d’aconseguir un govern obert 

•  Algunes iniciatives en les que emmirallar-se: 
–  A nivell internacional: Estats Units, Canadà, Xile, Equador, Regne Unit  
–  A nivell de l’Estat espanyol: Euskadi, Castella i Lleó, Aragó, Saragossa, 

Gijón, Alcobendas 
–  A Catalunya: Generalitat de Catalunya, Terrassa, Mataró, Sabadell, 

Lleida 
 

 
 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (5) 
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•  Factors crítics d’èxit: 
–  Lideratge polític i directiu 
–  Definició de l’estratègia 
–  Gestió i organització 
–  Gestió del canvi 
–  Avaluació 
–  Acompanyament legal 
–  Adequació del llenguatge utilitzat 
–  I... ciutadania corresponsable 

 
 

 

L’ESTUDI EXPLORATORI (6) 
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•  No existeix claredat/consens pel que fa al concepte de govern 
obert. Tampoc en relació al rol que les TIC hi poden jugar 

•  Tot just existeix evidència empírica de les relacions entre 
transparència, rendició de comptes, legitimitat, participació i bon 
govern 

•  La presència de l’administració pública a les xarxes socials no ha 
seguit normalment un procés estratègic de planificació 

•  Cal seguir insistint en la necessitat de fer més recerca al voltant 
d’aquests conceptes 

 
 

 

CONCLUSIONS (PROVISIONALS) 
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