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Estructura de l’agenda digital

Cada eix es relaciona amb uns objectius. En el seu 
conjunt, l’estructura en eixos té una funció de ‘calaixos’ a 
partir dels quals ordenar les polítiques i els projectes en 
marxa o planificats i definir el projecte municipal de 
manera coordinada. 

Cada objectiu recull unes línies d’acció per impulsar els 
objectius identificats. 

L’objectiu és aterrar els objectius i les línies 
estratègiques de cada eix.
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3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

• OE1. Construir un sistema d’APC de co-governança, on es comparteixin i
equilibrin instruments i direcció institucional i tècnica.

• OE2. Impulsar la compra pública innovadora tant amb fons propis, com nacionals
i internacionals, fomentant especialment la participació de les pimes.

• OE3. Definir un model comú de governança de la dada per l’Administració
pública catalana.
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OE 1
Construir un sistema d’APC de co-governança, on 
es comparteixin i equilibrin instruments i direcció 
institucional i tècnica. 

L1 Treballar de forma coordinada entre totes les APC profunditzant en nous models de col·laboració i d’organització.

L2 Orientar les organitzacions i serveis perquè vetllin per les necessitats i inclusió de la Societat Digital.

L3 Participar en la millora i simplificació del marc normatiu per facilitar i garantir la Transformació Digital de l’APC i
dels seus serveis – Llei única del sector SP digital.

L4

OE 2

Impulsar la compra pública innovadora tant amb 
fons propis, com nacionals i internacionals, 
fomentant especialment la participació de les 
pimes.

L1 Creació dels mecanismes i central de compra públic d’innovació per l’APC .

L2

OE 3
Definir un model comú de governança de la dada 
per l’Administració pública catalana. 

L1 Model comú de governança de la dada per l’Administració pública catalana.

L2 Interoperabilitat, integració de sistemes i dades i la seva reutilització a tots els nivells de l’Administració.

L3 Fonts de dades públiques, fomentant la transparència, la rendició de comptes i incorporar l’ús intel·ligent de
dades a la presa de decisions.

L4 Nou recurs per proveir als ajuntament de perfils professionals per al tractament de les dades.

L5 Instruments necessaris per la democratització de les dades.

L6 Regular l’ús i l’ètica de les dades.

L7 Regular el model comú de governança de la dada.




