Agenda digital dels
municipis de Catalunya

Maig 2022

¿Per què una Agenda digital dels municipis de Catalunya?
1.

Ser un instrument facilitador per a la concreció d’estratègies,
plans, i projectes de transformació digital.

2.

Servir d’agenda digital tipus.

3.

Posar en comú les necessitats i interessos dels
ajuntaments.

•

Una proposta dels municipis per als municipis

•

Una reflexió de les persones dels ajuntaments per als
ajuntaments

•

Localret fa de conductor del procés

Equip de ciutats digitals
Aquest és un grup de treball de suport al Consorci Localret que té com a finalitat aportar la seva visió, experiència i coneixement per a la
modelització de les ciutats en l’àmbit digital en el marc del metamodel, participar activament en l’establiment de les estratègies i accions de
futur en el marc de l’eix de Ciutats Digitals del Pacte Nacional de la Societat Digital, així com treballar per a l’alineament i coordinació de les
ciutats catalanes en el seu procés de digitalització.
Mario Alguacil, director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat
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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.
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Cada objectiu recull unes línies d’acció per impulsar els
objectius identificats.

Línies d’acció
L’objectiu és aterrar els objectius i les línies
estratègiques de cada eix.

Procés de participació
GRUPS DE TREBALL:
Participants:

Persones tècniques i electes dels ajuntaments de Catalunya

4 grups temàtics basats en els eixos estratègics
Document base: Elaborat per les persones de l’equip de ciutats digitals de suport a Localret

Metodologia:

Sessions de treball de cada grup més una sessió posterior conjunta.
Possibilitat d’aportar en línia

3a setmana maig
Primera sessió dels grups de treball
Aportacions en línia
Segona sessió dels grups de treball
Sessió de posada en comú i conclusions

4a setmana maig

2a setmana de juny 3a setmana de juny 2a setmana de juliol

Missió i Visió de l’Agenda Digital
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Articular la transformació dels nostres municipis, així com de les
entitats supramunicipals per afrontar els reptes de present i futur,
per assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència
en la gestió dels recursos públics i satisfacció de la ciutadania i les
empreses en la seva relació amb l’Administració.
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Sota els principis de la simplificació, la personalització i l’eficiència
en la producció dels serveis, garantir els recursos, accés i
coneixement digital, de forma igualitària i sostenible, mitjançant l’ús
de les tecnologies de l’era digital, assolir el desenvolupament de
serveis sota un nou model de relació amb l’Administració municipal
on prevalgui l’experiència i la satisfacció de la ciutadania i de les
empreses.

Eix 2
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Eix 3
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Eixos estratègics

Eix 1:

L’Agenda digital proposa 4 eixos estratègics, que
identifiquen les grans àrees a través de les quals
s’estructuren els objectius i les línies d’acció per
ordenar els projectes de transformació digital de
forma coordinada.
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4 EIXOS ESTRATÈGICS:

-

Eix 1: Administració i Serveis Públics Intel·ligents.
Eix 2: Infraestructures Digitals i Ciberseguretat.
Eix 3: Societat i Economia Digital.
Eix 4: Governança, Cooperació i Coordinació.

«EIX 1: ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PÚBLICS INTEL·LIGENTS»
7 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Eix 1:

• OE1. Transformar el model de relació amb la ciutadania, i implementar tots els SSPP
en línia a disposició i en benefici de la ciutadania i empreses, generant valor públic.

Administració i
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Intel·ligents

Eix 4:
Governança,
Cooperació i
Coordinació

AGENDA
DIGITAL

• OE2. Impulsar i desplegar el servei d’Identitat digital única sobirana (SSID-EU) per la
ciutadania..

Eix 2:
Infraestructures
Digitals i
Ciberseguretat

• OE3. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania assegurant la igualtat d’accés al món
digital, simplificant i facilitant les seves interaccions amb les AAPP catalanes.
• OE4. Transformar el model de gestió reformulant i desenvolupant nous serveis
administratius més eficients, de qualitat, proactius, personalitzats i de confiança, per
qualsevol canal.

Eix 3:

• OE5. Orientar l’Administració a la gestió de les dades (obtenció, qualitat, protecció,
conservació, intercanvi i integració, anàlisi i publicació).

Societat i
Economia Digital

• OE6. Captar, capacitar i apoderar als treballadors públics per a la prestació dels
serveis digitals.
• OE7. Esdevenir un territori amb serveis comuns intel·ligents, resilients i sostenibles.

«EIX 2: INFRAESTRUCTURES DIGITALS I CIBERSEGURETAT»
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4 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

Eix 2:
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• OE1. Dotar els municipis d’infraestructures i connectivitat digital mitjançant
xarxes i cobertura d’alta capacitat.
• OE2. Implantar infraestructures i serveis comuns en computació, segurs i
neutres des del punt de vista climàtic, distribuïts de forma propera que
garanteixin l’accés a serveis de dades de baixa latència a tot el territori.
• OE3. Disposar de serveis interadministratius de qualitat en matèria de
Ciberseguretat, de connectivitat i de gestió de les infraestructures de xarxa i
computacionals.
• OE4. Reforçar la capacitat en Ciberseguretat.

«EIX 3: SOCIETAT I ECONOMIA DIGITAL»

6 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
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Coordinació

AGENDA
DIGITAL

• OE1. Millorar les competències i habilitats digitals de professionals del sector
digital.
• OE2. Garantir els drets digitals a la ciutadania, igualtat d’oportunitats i inclusió
social.
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Societat i Economia
Digital

• OE3. Reforçar la modernització i digitalització del sistema educatiu així com del
seu professorat.
• OE4. Potenciar la inversió que faciliti la transformació digital de pimes i autònoms
que faciliti l’adopció de tecnologies digitals avançades (cloud, dades i IA).
• OE5. Promoure l’activitat econòmica en els diferents sectors de l’economia digital,
generant llocs de treball qualificats.
• OE6. Implementar la innovació oberta i col·laborativa sota el model de quàdruple
hèlix.

«EIX 4: GOVERNANÇA, COOPERACIÓ I COORDINACIÓ»

3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
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Intel·ligents

Eix 4:
Governança,
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Coordinació

AGENDA
DIGITAL

• OE1. Disposar de serveis interadministratius de qualitat en matèria de
Ciberseguretat, de connectivitat i de gestió de les infraestructures de xarxa i
computacionals.

Eix 2:
Infraestructures
Digitals i
Ciberseguretat

Eix 3:
Societat i Economia
Digital

• OE2. Treballar de forma coordinada entre totes les Administracions,
profunditzant en nous models de col·laboració i d’organització.

• OE3. Construir un sistema d’APC de co-governança, on es comparteixin i
equilibrin d’instruments i direcció institucional i tècnica.

Calendari dels grups de treball
- Eix 1: Administració i Serveis Públics Intel·ligents.

25 de maig

21 de juny

- Eix 2: Infraestructures Digitals i Ciberseguretat.

26 de maig

14 de juny

- Eix 3: Societat i Economia Digital

17 de maig

15 de juny

- Eix 4: Governança, Cooperació i Coordinació

18 de maig

20 de juny

Les sessions seran en línia a les 16 hores amb una durada prevista de dues hores

On apuntar-se:

https://forms.office.com/r/PsHLvZZN9M

