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Confiança digital
“No es tracta només de parlar de privacitat i de drets de 
propietat intel·lectual, sinó de drets humans.”

RESUM
La confiança digital és una mesura sovint subjectiva del consumidor, ciu-
tadà, empleat, client o col·laborador d’una organització sobre la capacitat 
de protegir i securitzar les dades, la privacitat, la seguretat i l’ètica en l’ús 
de la informació de l’individu.

Mantenir totes les dimensions que generen aquesta confiança és un 
compromís que determina l’estratègia de desenvolupament de qualsevol 
organització pública. 

Aquest eix englobava temes com la ciberseguretat, la nova llei per a la 
digitalització de la contractació a l’Administració, les plataformes col·labo-
ratives per a la contractació conjunta, les plataformes per a la millora en 
els tràmits administratius per als tràmits de la població i teixit empresarial, 
la declaració de drets digitals per a la ciutadania,... tots àmbits de l’Admi-
nistració que promouen la transformació digital en diferents àmbits.

REPTES
• Transformació digital de l’Administració i de la ciutadania.

• Garantir la confidencialitat i la seguretat (i guanyar la confiança de la 
ciutadania).

 
RISCOS
• Digitalitzar l’Administració actual enlloc de transformar-la (p. ex. mante-

nir els tràmits administratius però amb pdf enlloc de paper).

• Crear nombroses plataformes digitals desvinculades entre elles.

• Pèrdua de confiança de la ciutadania cap a les AAPP.

OPORTUNITATS
• Crear un sistema unificat per a una Administració digital (p. ex. sobre 

blockchain).

• La ciberseguretat ha de permetre sostenir el desenvolupament d’una 
Administració i una ciutadania digitals.

• Guanyar a la ciutadania, fer-la particip de l’AAPP: Democràcia de qualitat.
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Governança digital
“Canvi de Paradigma: El focus en el ciutadà i en les dades, 
no en el tràmit i/o el document.

Aquestes dades han de ser la porta a la transparència i 
d’aquesta transparència s’arriba a la rendició de comptes. 
I a partir d’aquesta rendició es dona la participació 
col·laborativa (valoració dels ciutadans)”

RESUM 
Aquest eix va debatre el model de governança digital des de diferents 
prismes i enfocaments: organitzativa, territorial, tecnològica, de govern de 
les dades, tractant de donar resposta, per cadascun d’aquests ítems, als 
següents interrogants:

• quina importància té?

• com ho estem gestionant?

• quines dificultats ens estem trobant?

• viabilitat en el curt i mig termini?

REPTES
• Adaptar llenguatge de les AAPP al de la ciutadania.

• Foment de la formació en competències digitals dels empleats públics.

• Fomentar la transversalitat i la col·laboració en xarxa.

• Paper 0 en l’actuació administrativa.

• Canvi de Paradigma: El focus en el ciutadà i en les dades, no en el tràmit 
i/o el document.

RISCOS
• Els recursos assignats (econòmics, de recursos humans, de formació, de 

innovació).

• Les AAPP cada cop més allunyats de la realitat de la societat.

• La Transformació Digital ha de ser Objectiu de tota l’Organització. S’ha 
de creure i impulsar, sinó ... no s’aconsegueix.

• Mantenir les metes que es van aconseguint.

• Usabilitat.

• Fiabilitat i seguretat de les dades (Qualitat).
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OPORTUNITATS
• Simplificar la forma de treballar a les AAPP:estalvi de recursos i possibilitat 

de que els treballadors públics realitzin tasques que aportin més valor.

• Aprofitar els serveis d’organismes supramunicipals (Diputacions, AOC, GC).

• Disposar d’informació georeferenciada.

• Reutilització de les metodologies, experiències, coneixements i solu-
cions. Facilita la implantació, redueix costos i recursos públics. Podent 
dedicar-los a altres tasques de major valor per ala ciutadania.  

• Afavorint la gestió del territori més enllà del límit territorial basant-nos 
amb homogeneïtzació de les dades.

• Millorar i facilitar la presa de decisions i la planificació en base a dades, 
indicadors i paràmetres. Dotar als treballadors públics d’eines de vi-
sualització de dades (ex. quadres sobre absentisme, gestió de centres 
d’educació especial, ...) que faciliten l’explotació de la informació i la 
gestió de la seva actuació administrativa.

• Obtenir informació sobre el coneixement i valoració (no només a nivell 
de satisfacció) que tenen els ciutadans dels serveis que presten les Ad-
ministracions. 



6

Govern obert
“Cal treballar junts pel futur del Govern Obert.”

RESUM 
Des de que les Administracions Públiques van començar amb l’obertura 
de dades de l’administració, s’ha millorat en aspectes de transparència i 
atenció al ciutadà. Però encara queda molt per fer fent esforç sobretot en 
el tractament i qualitat de les dades, i posant solucions ràpides als proble-
mes que van sorgint. 

REPTES
• Continuar amb l’obertura de dades, reutilització i integració amb di-

ferents aplicacions facilitada per una estructura de dades homogènia 
(també la geogràfica i amb informació que permeti mapificar). 

• Assolir una veritable rendició de comptes a la ciutadania.

• Formar i difondre en l’accés i comprensió de dades i informació a la 
ciutadania.

• Treball en xarxa de totes les administracions.

• Millorar els sistemes d’informació.

• Potenciar l’analítica de dades a l’Administració pública.

RISCOS
• Potser no s’ha vinculat la Llei, que és molt ambiciosa, amb els recursos 

necessaris per dur-la a terme.

• Mal ús de les dades publicades i reticència dels propietaris de dades a 
oferir-les en obert.

• Les peticions d’accés a la informació pública i l’obertura de dades va en 
augment i sembla no tenir fre. Si no treballem en equip, amb perfils 
multidisciplinaris i amb una visió estratègica conjunta de país per abor-
dar les magnituds del repte d’obrir l’accés a la informació pública de to-
tes les administracions, les administracions públiques tindran un volum 
de feina desmesurat.

• Unes dades que triguen temps en estar en obert dificulten molt la feina 
de contrastar la seva veracitat per part dels periodistes de dades. A més, 
les mateixes dades tractades de formes diferents per les institucions 
poden portar a una mala interpretació de les dades per part dels perio-
distes i els ciutadans.
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OPORTUNITATS
• Crear sistemes d’automatització per agilitzar i optimitzar les peticions 

d’informació dels ciutadans. Simplificar en els tràmits l’acreditació digi-
tal dels ciutadans.

• Dotar d’eines al ciutadà de comunicació amb l’administració i vicever-
sa. Un full de ruta compromès en seguir recuperant la confiança de la 
ciutadania en les institucions.

• Creació d’aplicacions d’accés a les bases de dades en temps real i de 
manera gratuïta. 

• Capacitat de generar confiança amb la ciutadania i millorar el rendi-
ment de comptes. 

• Capacitat de simplificar arquitectures tecnològiques i reduir costos 
d’implementació.

• Les TIC cada cop són més usables per al treballador públic, no cal tenir 
experiència prèvia per gaudir dels seus beneficis.

• Millorar i facilitar l’obertura de dades, la seva reutilització i la seva analíti-
ca i explotació.

• Introduir la transparència per millorar la conscienciació i confiança de la 
ciutadania cap a les AAPP. 
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Serveis públics
“Cal promoure iniciatives innovadores que apoderin  
a la ciutadania, amb una visió integral de les seves 
actuacions, tràmits i dades personals, i que permetin  
fer recomanacions personalitzades i proactives.”

RESUM
Passar del tràmit al servei proactiu i a la gestió de dades amb indepen-
dència de l’Administració que sigui competent.

A partir del coneixement extret de les dades podrem:
• Oferir proactivament als ciutadans/es el que probablement necessitin.

• Prendre decisions basades en evidències (analítica avançada/big data).

• Automatitzar els processos de forma avançada (intel·ligència artificial).
Possibilitat d’apropar-nos a la ciutadania oferint-li serveis de qualitat, 
proactius i personalitzats.

 
REPTES 
• Disseny de serveis proactius:

 ՝ Oferir serveis innovadors amb metodologies diferents.
 ՝ Desenvolupar processos digitals que permetin fer front als canvis de-
mogràfics.

 ՝ Integrar la informació i els serveis de les diferents administracions 
públiques.

• Gestió del canvi:
 ՝ Superar les resistències i les inèrcies internes de les administracions.
 ՝ Superar la complexitat legal.
 ՝ Crear i gestionar equips multidisciplinars.

• Govern de la dada:
 ՝ Gestionar les dades mestres i dades de referència.
 ՝ Activar l’estructura federal de presa de decisions...
 ՝ Traslladar la seguretat a nivell de dada i no de document o expedient.

RISCOS
• Disseny de serveis proactius:

 ՝ Desenvolupar recomanacions proactives que siguin capaces d’oferir 
tota la oferta interadministrativa.

 ՝ Garantir una bona qualitat i disponibilitat en els serveis transversals.
 ՝ Gestió de les diferències culturals en serveis multipaís.
 ՝ Es creu erròniament que es sap què necessita la ciutadania.
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• Gestió del canvi:
 ՝ Resistències i rigidesa de les estructures internes.
 ՝ Manca de recursos humans, econòmics i organitzatius.
 ՝ Rendiment i disponibilitat dels serveis atès que hi haurà moltes inte-
gracions...

• Govern de la dada:
 ՝ Multiplicitat de fonts de dades.
 ՝ Resistència de les unitats que consideren que les dades són seves en 
lloc de compartides en el conjunt de l’organització.

 ՝ Manca de qualitat de les dades existents.

OPORTUNITATS
• Oferir un servei públic digital transversal, proactiu i personalitzat que 

resol els problemes i cobreix les necessitats i expectatives dels ciutadans.

• Incorporar la participació de la ciutadania, tant en la fase de descoberta 
com la de validació. 

• Transformació real de les relacions governs i administracions amb la 
ciutadania.
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Canvi cultural
“Les persones són el motor de canvi”

RESUM
La conclusió dels ponents d’aquest eix és que l’Administració es veu ne-
cessàriament i imparablement abocada al canvi, però aquest canvi pot ser 
una oportunitat per millorar l’Administració. L’essencial és no perdre mai 
de vista la vocació de servei públic. La transformació digital requereix un 
canvi cultural profund, i el motor essencial d’aquest canvi són les persones, 
els servidors públics. Cal acompanyar les persones en aquest canvi, apo-
derar-les perquè s’impliquin i el liderin. Les noves formes de treballar, que 
fomenten la col·laboració, la transversalitat, el treball en equip i la co-crea-
ció, poden ser claus per a l’impuls del canvi cultural.

REPTES
• Implicar totes les persones que conformen l’organització des de la direc-

ció fins als subalterns. 

• La capacitació, la formació del personal.

• La captació de nou talent. 

• La implementació de les noves formes de treballar i que aquestes real-
ment esdevinguin un impuls del canvi.

• L’envelliment de la plantilla i el relleu generacional. 

• L’impuls renovat del valors públics i de servei en el nou context digital.

• La millora real dels serveis públics.

• Captació de talent digital des de les AAPP. Formació i Competències 
Digitals.

RISCOS
• Quedar-nos en el com (la transformació digital) i no en el perquè (cons-

truir millors serveis públics).

• Si no es produeix la transformació, i el canvi cultura que necessàriament 
l’ha d’acompanyar, les conseqüències poden fer fatals: allunyament de 
l’Administració de la realitat i de la ciutadania. Pèrdua de competitivitat 
i sentit. Desaparició.

• Envelliment de la plantilla sense aconseguir que el relleu generacional 
ajudi a impulsar el canvi.

• Que certes persones que conformen l’organització es quedin fora del 
canvi, generant desafecció i manca de compromís. 
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OPORTUNITATS
• Incardinar nou i millor talent.

• Mitjançant les noves formes de treballar, aprofitar i potenciar el talent 
existent.

• Millorar el servei públic perquè sigui més proper a la ciutadania, més 
transparent i just. 

• Potenciar estructures més flexibles i transversals (com són els TGM, per 
exemple). 

• El treball amb perfils professionals molt diversos permet aconseguir mi-
llors resultats i enriqueix el valor de la xarxa. 
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Identitat digital
“Actualment si un ciutadà demana a l’Administració 
quines dades disposa d’ell, plantejaria un problema 
important. La ID sobirana canvia el paradigma, i és el 
ciutadà qui disposa de totes les seves dades.”

RESUM
En aquest eix es van tractar temes com:
• “Estat de l’art” dels models d’identitat digital.

• El control de les dades per part del usuari.

• Tendències actuals: Els models SSI (Self-sovereign identitites) basats en 
Blockchain/DLT com a models “universals” d’identitat.

• El “complaince” dels nous models: eIDAS.

• Usabilitat versus seguretat.

Es tractaria de donar resposta, per cadascun d’aquests ítems, als següents 
interrogants:
• El sector públic pot confiar en els models SSI?

• Quina opinió te la Comissió Europea dels models SSI i del cumpliment 
amb GDPR i eIDAS?

• El model SSI es pot convertir en un model «universal» com ha estat el 
model de correu electrònic?

• Com fer que el ciutadà utilitzi la identitat de una forma fàcil.

En aquest sentit, es va debatre sobre la importància de la privacitat, usabi-
litat i seguretat en la Identitat Digital i la determinació que el ciutadà hau-
ria d’estar en el centre i controlant les seves dades i l’ús que es fa d’elles. 

REPTES
• Aconseguir canviar el paradigma actual de la Identitat Digital ciutadana.

• Fer usables, entenedores i jurídicament segures unes noves eines pels 
ciutadans.

• Ampliar els casos d’ús de Identitat digital i consolidar els actuals implantats.
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RISCOS
• Poder dedicar temps i diners en nous sistemes de ID més usables, uni-

versals i innovadors.

• Immaduresa de tecnologies aplicables.

• Desinterès del ciutadà i les empreses. S’ha de potenciar l’ús i guanyar la 
confiança de la ciutadania.

• Acceptació de les empreses de serveis.

• Adaptar els serveis públics i privats als nous sistemes de ID.

OPORTUNITATS
• Unificar i universalitzar la Identitat Digital.

• Unificar les acreditacions sota una única Identitat Digital, on el control, 
la custodia i a propietat és només del ciutadà.
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Infraestructures
“El que ens ha demostrat el temps és que la planificació 
de les infraestructures digitals hauria d’estar en mans del 
sector públic, per garantir l’equilibri territorial i la cohesió 
social.”

RESUM
La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha mostrat verita-
bles flaqueses que el sector públic intenta corregir. 

Les infraestructures i xarxes d’alta capacitat són fonamentals per a la ver-
tebració i l’equilibri social del territori.

La planificació de les infraestructures digitals ha de respondre a un interès 
públic i no només a criteris privats de rendibilitat econòmica.

La demanda de serveis canvia, augmenta i requereixen més disponibilitat. 
Hem d’adaptar les nostres infraestructures perquè puguin donar resposta 
a aquesta nova demanda de serveis.

REPTES
• Poder disposar d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat, ba-

sada en fibra òptica, que contribueixi a la igualtat d’oportunitats d’accés 
a serveis de banda ampla per a tots els ciutadans, empreses i entitats de 
tots els municipis de Catalunya.

• Definir una estratègia de desplegament d’infraestructures, per als dife-
rents ajuntaments catalans, que faciliti la transformació digital de les 
administracions públiques i la millora de la connectivitat als municipis. 

RISCOS
• La inacció de les administracions públiques pot inhabilitar la igualtat 

d’oportunitats dels ciutadans i empreses, en termes de connectivitat, en 
aquelles zones menys denses, més disperses i poc rendibles per les ope-
radores de telecomunicacions. Cal trencar barreres per integrar grups de 
treball amb inèrcies i formes de treballar diferents.

• w No generar l’interès d’un operador de servei finalista per desplegar en 
el municipi. El cost elevat de les infraestructures.
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OPORTUNITATS
• Les infraestructures digitals generen riquesa, milloren les relacions soci-

als i econòmiques, fomentant el progrés i contribuint a l’equilibri territo-
rial i a la no despoblació de les zones rurals.

• Posicionar a l’administració catalana com a facilitadora per el desplega-
ment de xarxes d’alta capacitat en els municipis.

• Unificar i establir procediments comuns de comunicació permet opti-
mitzar els recursos i assignar-los segons les necessitats de cada moment.
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Tecnologies digitals avançades
“L’aplicació de les tecnologies digitals avançades i 
especialment DLT a l’Administració pública augmenta la 
transparència, garanteix la confiança ciutadana i, alhora, 
facilita la integració i la robustesa de les solucions. Resulta 
especialment indicada per a la gestió de serveis públics i 
per a processos de participació ciutadana.”

RESUM
El que està impactant més de les tecnologies digitals avançades és la ma-
nera de treballar i prendre decisions. L’evolució de les tecnologies digitals 
avançades, l’increment de les dades i la capacitat de computació ens ha 
permès tenir-ho tot preparat, només cal identificar casos i generar dades 
i projectes. Molta més gent tindrà el poder sobre la informació i les dades. 
S´eliminaran llocs de treball? cal pensar en la millor qualitat de llocs de 
treball que tindrem. S’ha de tenir en compte tot l’ecosistema que tenim al 
voltant del lloc de treball per avaluar bé l’impacte.

A l’administració se li demana ser més eficaç, transparent i humana.

REPTES
• Entendre millor les tecnologies TDL.

• Gestionar la gran quantitat de dades.

• Capacitació transversal.

• Fiabilitats dels sistemes.

• Posar en marxa nous procediments i metodologies.

• Fer tractaments eficaços de les dades.

RISCOS
• Dificultats de desplegament.

• Fractures socials.

• Impacte en els llocs de treball.

• Falta de recursos.

• Privadesa de dades, seguretat .

• Governança.
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OPORTUNITATS
• Modernització de l’Administració.

• Creació de Nous serveis, augment de la competitivitat i productivitat.

• Milllora de la prestació dels serveis públics.

• Millora de la transparència al servei de les administracions i la ciutadania.

• Empoderament del ciutadà.

• Millor qualitat del treball.
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Patrocinadors

PARTNER PRINCIPAL PREMIUM

PLATINUM

GOLD
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SILVER

HI PARTICIPA
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