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Qüestions per al debat en el marc de l’àmbit de treball número 4:
Govern obert
1. Davant la crisi del òrgans de participació tradicional cal establir un diàleg permanent i
constant entre els ciutadans i les administracions locals catalanes, que es fonamenti
en donar a conèixer les activitats i actuacions públiques a través d’una informació
pública transparent, de qualitat, de fàcil accés i permanentment actualitzada?
Participació ciutadana
2. Hem d’incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques i en la
definició de polítiques públiques rellevants? Com?

3. S’han d’establir procediments de participació en l’elaboració de plans i programes de
caràcter general i en la definició de les polítiques públiques més rellevants com per
exemple els pressupostos municipals participatius?

Transparència i retiment de comptes
4. Cal fer obligatori el retiment públic de comptes? Que els ciutadans tinguin accés a les
dades públiques municipals?
5. Com ho hem de fer per tal de garantir la transparència de l’activitat pública, el dret
d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques?
6. És necessari dotar de més recursos públics al món local per fer front a la
transparència efectiva?
7. Cal una inversió en la formació del personal de les administracions i cal una inversió
tecnològica per desplegar les matèries?

Codi ètic
8. Com s’ha de desenvolupar el principi del bon govern? Quins codis ètics i de bona
conducta cal aplicar? Cal un codi ètic únic per tots els municipis o que cadascú es
faci el seu?
Democràcia digital
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9. La implementació efectiva dels mitjans digitals pot servir per apropar la gestió local a
la ciutadania?
10. S’ha de promoure les consultes ciutadanes per votació electrònica per decidir temes
d’especial rellevància? Ha de ser exclusivament en mitjans electrònics?
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