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 València, 13 de febrer  del 2019 

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, 

− Pilar de la Torre Fornés, Cap de Secció del Servici de Transparència i Govern Obert de 

l’Ajuntament de València.  

I d'una altra part: 

− Nuria Portillo Poblador, com a directora de la Càtedra.  

 

Seguidament, sent les 12 hores es procedeix a tractar cadascú dels punts de l’ordre del dia. 

 

 

 1.- En relació al primer punt, relatiu al Pla d’Actuació 2019 de la Càtedra de Govern Obert, 

partint de l’anàlisi, estudi i decisions sobre les prioritats davant la proposta presentada per 

la directora de la Càtedra, que arreplega les línies de treball, programes i projectes que 

venien realitzant-se i les noves propostes de projectes, i després d’haver tingut dos 

sessions de treball, Núria indica que la prioritat es desenvolupar projectes per a alumnes 

de diferents edats, incidir en l’educació de les noves generacions és una inversió amb 

futur, també projectes derivats  de l’informe de dades obertes per al desenvolupament 

sostenible. 

Proposa fer sketches en centres educatius, per a comunicar el bon govern i els ODS. 

Neus indica que no hem de centrar-se només en un projecte, sinó en també prioritzar 

aquells que ja podem explotar. 

 

2. En relació al segon punt de l’ordre del dia, a continuació es passa a avaluar alguns dels 

projectes, d’acord a la numeració plasmada en el document de proposta. 

En relació al projecte 1B1, sobre Migrador, i ferramentes de dades de cooperació, 

s’indica que no s’ha explicat suficientment a les Entitats. 
 
José Ignacio senyala que s’ha de crear comunitat una vegada finalitzats els 
TFG/TFM, per exemple, en dades generades per la ciutadania. I per exemple, 
mantindre el contacte amb José Joaquin, que va desenvolupar el Migrador. 
 
Núria proposa optar per la modalitat de practiques curtes de 25-50 hores, i que les 
accions arriben a més alumnes per a fer comunitat 
 
Neus indica que hi ha dues línies: per una banda, les ODS, que son una eina, i no 
una fi, donat que l’Agenda 2030 és una font de dades proposa parlar amb el Servei 
de Cooperació; i d’altra banda treballar les dades obertes d’altres categories. 

 
 
José Ignacio indica que s’han de fer activitats de formació amb periodistes i 
ciutadania, a través de la Unió de  Periodistes e ISCOD. 
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En relació al projecte, 1A1 sobre realitzar un qüestionari per a esbrinar que li 
interessa conéixer a la ciutadania quant a informació pública i redefinir el xatbot per 
a l'accés a informació financera i pressupostària dels ajuntaments. es pregunta si 
eixe xatbot, que està en software lliure, existeix, i s’hauria de parlar amb Arnau i 
pagar-li la explotació, així com desenvolupar un qüestionari per Telegram. 
 
Respecte al projecte 1A2, sobre desenvolupament d’un marc metodològic per a la 
elaboració de Registre de recursos de dades públiques per a entitats, desenvolupat 
per Javier Latorre Francés, ha finalitzat el TFM. 
 
Sobre el projecte 1B1, de Desenvolupament de solucions de recuperació, explotació 
i anàlisi de dades obertes per al desenvolupament, és a dir, el projecte Migrador, 
s’indica que s’està treballant des de contractació, en la elaboració de clàusules 
socials i de drets humans per als plecs. 
 
Sobre el projecte 2A2, de Desenvolupament d'un bot en Telegram per a l'anàlisi de 
lletres de cançons de caràcter misogin, s’indica que està enfocat des d’un punt de 
vista negatiu, i potser una línia seria incorporar també cançons que promoguen la 
igualtat, i inclús fer-ho no tant des de Telegram, sino des d’Instagram. Neus indica 
que s’hauria de crear un nou bot. 

Respecte als següents projectes: 

2B1, sobre formació en periodisme de dades relatiu a dades obertes per al 
desenvolupament 

2B2 , sobre formació a ONGD en dades obertes per al desenvolupament i  

2B3 sobre formació dirigida a ciutadania, funcionariat i professionals de l'àmbit de la 
comunicació en matèria de dades obertes. 

Ja finalitzats , encara que es podria valorar la seua possible continuïtat amb altres 
accions 

 
Es planteja que seria interessant que es tinguera dades sobre desnonaments, i un 
sistema per a generar les dades i explotar-les perquè inclús la Plataforma contra els 
afectats per les hipoteques no té dades fiables. 
 
Respecte al projecte 3A1, sobre 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 polítiques públiques de transparència i dades obertes, 
desenvolupat per Marylin Mattos, donat que també ha finalitzat el TFM, es planteja 
que es poguera inclús traslladar a les cridades del 010, a través inclús de la cap de 
Servici d’Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat. 
 
Respecte al projecte  3A2, sobre definició d’un estàndard obert per a la informació 
inherent als plens municipals, s’indica que és una línia que cal continuar, tenint en 
compte els treballs finalitzats sobre ontologia dels plens. 
 
Sobre el projecte 3B1, de Desenvolupament d'un sistema presencial de vot 
electrònic, s’indica que Alfatec l’ha desenvolupat per al Decidim. 
 
El projecte 3B2, de desenvolupament d'un sistema de votació telemàtic basat en un 
bot, es comenta que l’any no es va fer. 
 
3. Respecte al tercer punt de l’ordre del dia, sobre priorització de les actuacions més 
immediates, i decisions sobre contractacions, practiques, entre altres, continuació, 
es passa a analitzar les propostes de noves línies de treball, d’acord al document 
elaborat per la directora de la càtedra. 
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Núria planteja la realització d’alguns sketch per banda dels alumnes, enfocats al Bon 
Govern i a l’Agenda 2030. 
 
Sobre el projecte 2A6 :Pokemon per a fomentar la ciutadania activa amb 
col·laboració de Geoinquietos per a aprofitar el joc Pokemon, es planteja 
geolocalitzar emergències, per exemple emprant el nostre geoportal i fer un taller 
de formació, emprant OpenStreetMap. 
 
També alguna línia per tal d’utilitzar el Portal de dades obertes com a font de 
coneixement. 
 
Així mateix, es planteja promoure una associació entre professors per tal de 
promoure l’ús d’aplicacions amb software lliure, o la realització d’ideathons amb 
experts, fent aliances amb la ciutadania. 
 
Respecte al projecte 2A7, sobre Organitzar jornada amb youtubers/cantants amb 
cançons que consciencien als joves, es plateja valorar com fer-ho però per a altra 
edició i vinculat al bot del project 2A2 de l’edició anterior però mirant en positiu.  

 
Sobre el projecte 1B2, relatiu a Periodisme de dades i Agenda 2030 recollint 
setmanalment les notícies generades en la CV en línia amb el Bon Govern i l'Agenda 
2030 , Núria indica que estaria bé plantejar-ho com a treball de fi de grau o de 
màster, així com fer una col·laboració amb la Unió de Periodistes. 

 
Per últim, respecte a la línia 4, sobre dades generades per la ciutadania, es planteja 
fer dos jornades, per a visibilitzar les dades de la ciutat i amb ONG. 
 
Es proposa refer l’estudi sobre projectes presentats per la directora de la càtedra 
recollint les propostes fetes en esta comissió. 
 
4. Respecte al punt 4, sobre Activitats a desenvolupar en el marc de la Setmana de 
l’Administració Oberta. Presentació del Llibre Dades Obertes per al 
Desenvolupament i activitats relacionada amb l’educació, tenint en compte que es 
va suspendre per banda del Ministeri donat la convocatòria d’eleccions Generals, es 
proposa incorporar-ho a la iniciativa Open Data Day. 
 
Finalment, no havent-hi més temes, suggeriments, aportacions, preguntes, etc, per 
tractar, s'alça la sessió. 
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