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 València, 2 d’octubre del 2017 

REUNITS 

D'una part, Neus Fàbregas Santana, – Regidora Delegada de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de 

l'Ajuntament de València,  José Ignacio Pastor Pérez, Cap del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament 

de València, Jordi Verdú Benavent, Cap de Secció del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de 

València.  

I d'una altra part, Diego Álvarez Sánchez, titular de la Direcció de la Càtedra i Paula Gil Collado, per delegació de la 

Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació de la UPV la Universitat Politècnica de València. Excusa la seua 

assistència César Ferri Ramírez, el qual, segons el titular de la Direcció de la Càtedra, li han manifestat la seua 

conformitat als punts que figuren a l’ordre del dia, sense perjudici que procedisca a la ratificació dels acords 

mitjançant comunicació per correu electrònic de l’esborrany de l’acta. 

Seguidament, sent les 13 hores es procedeix a tractar cadascú dels punts de l’ordre del dia. 

1. Revisió línies de treball, programes i projectes per al curs 2017-2018. 
 
S’acorda continuar amb les següents 3 línies de treball, 7 programes, 14 projectes. 
 
Les línies de treball propostes s’articulen al voltant dels components principals de l’apoderament de la 
ciutadania: presa de consciència, adquisició de capacitats i desenvolupament d’una governança favorable. 
 
Línia de treball 1. Presa de consciència. 
 
Els projectes inclosos en esta línia de treball aborden la consolidació de la informació com a recurs cívic per 
a la presa de consciència sobre la situació actual de l’entorn econòmic, social, polític i mediambiental. 
 
Programa 1A. Accés a la informació. 
 
Projecte 1A1. Desenvolupament versió 2.0 d’un Xatbot (assistent autònom en línia) per a l’accés a la 
informació financera i pressupostària dels ajuntaments. 
 
Projecte 1A2. Desenvolupament d'un marc metodològic per a l'elaboració de Registres de Recursos de 
Dades Públiques per a entitats locals. 
 
Programa 1B. Explotació de la informació. 
 
Projecte 1B1. Desenvolupament de solucions de recuperació, explotació i anàlisi d'informació pública. 
 
Projecte 1B2. Desenvolupament de solucions d'anàlisi de grans volums d'informació per a projectes de 
periodisme de dades. 
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Línia de treball 2. Adquisició i desenvolupament de capacitats. 
 
Els projectes inclosos en aquesta línia de treball aborden solucions per a afavorir l'adquisició de capacitats 
que permeten la participació activa de la ciutadania de forma individual i/o grupal. 
 
Programa 2A. Generació d'informació. 
 
Projecte 2A1. Iniciatives de dades generades per la ciutadania. [Continuació projecte iniciat en 2017] 
 
Projecte 2A2. Desenvolupament d'un bot en Telegram per a l'anàlisi de lletres de cançons de caràcter 
misogin. 
 
Projecte realitzat juntament amb Les Naus i l'IES Malilla. 
 
Programa 2B. Explotació de la informació. 
 
Projecte 2B1. Formació en periodisme de dades sobre dades obertes per al desenvolupament. 
Projecte realitzat en col·laboració amb ISCOD València. 
 
Projecte 2B2. Formació a ONGD en dades obertes per al desenvolupament. 
Projecte realitzat en col·laboració amb ISCOD València. 
 
Projecte 2B3. Formació dirigida a ciutadania, funcionariat i professionals de l'àmbit de la comunicació en 
matèria de dades obertes. 
 
Línia de treball 3. Desenvolupament d'una governança favorable. 
 
Els projectes inclosos en esta línia de treball aborden solucions per a garantir l'accés a la informació i 
l'engegada de processos de rendició de comptes per a facilitar processos participatius de presa de decisions 
col·lectives. 
 
Programa 3A. Obertura d'informació. 
 
Projecte 3A1. Disseny i implementació d'un sistema automàtic de classificació de missatges intercanviats 
entre la ciutadania i l'Ajuntament de València per a la codefinició de la política pública de transparència i 
dades obertes. 
 
Projecte 3A2. Definició d'un estàndard obert informació plens. 
 
Projecte 3A3. Desenvolupament d'una plataforma segura d'enviament d'informació.  
 
Programa 3B. Implicació ciutadana. 
 
Projecte 3B1. Desenvolupament d'un sistema presencial de vot electrònic. 
 
Projecte 3B2. Desenvolupament d'un sistema de votació telemàtic basat en un bot. 
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2. Convocatòria de pràctiques en empresa. 

S'acorda convocar sis pràctiques en empresa, de quatre mesos de durada cadascuna, amb les següents 
denominacions, perfils acadèmics i projectes assignats: 

 

1. Estandardització d'informació. Perfil Grau E. Informàtica - MUGI. 

Projecte 3A2. Definició d'un estàndard obert informació plens. 

2. Ciberseguretat en les comunicacions. Perfil Grau E. Informàtica. 

Projecte 3A3. Desenvolupament d'una plataforma segura d'enviament d'informació. 

Projecte 3B2. Desenvolupament d'un sistema presencial de vot electrònic. 

3. Comunicació 2.0. Perfil Comunicació Audiovisual - CALSI. 

Projecte 3A2. Definició d'un estàndard obert informació plens.  

4. Open data for Development. Perfil Grau E. Informàtica - BigData - MUGI - MUIINF. 

Projecte 1B1. Desenvolupament de solucions de recuperació, explotació i anàlisi d'informació 
pública. 

5. Periodisme de dades. Perfil Grau E. Informàtica - BigData - MUGI - MUIINF. 

Projecte 1B2. Desenvolupament de solucions d'anàlisis de grans volums d'informació per a 
projectes de periodisme de dades. 

6. Desenvolupament BOTS. Perfil Grau E. Informàtica - MUIINF. 

Projecte 2A2. Desenvolupament d'un Bot en Telegram per a l'anàlisi de lletres de cançons de 
caràcter misogin. 

Projecte 3B3. Desenvolupament d'un sistema de votació telemàtic basat en un bot. 

 

Com que no hi ha més temps per a tractar altres punts de l’ordre del dia s'alça la sessió a les 14.30 hores. 

 

 

 

 


