
 

  

ZW núm 363. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Jornada de Debate sobre el Pla d’Acció d’Espanya en Govern Obert 

El Grup d’Investigació en Govern, Administració i Polítiques Públiques (GIGAPP) 

impulsa aquesta Jornada de Debat sobre el Pla d'Acció d'Espanya en Govern Obert. 

Una iniciativa oberta a la participació (de ciutadans, funcionaris públics, membres 

de l'acadèmia ia representants de la societat civil), que tindrà lloc el proper 23 

d'octubre a Madrid. 

La idea és utilitzar com a base per al debat i les aportacions l'Informe 

d'Autoavaluació sobre el nivell d'avenços dels tretze compromisos assumits pel 

Govern Espanya en el seu Pla d'Acció i reflexionar conjuntament sobre els avenços, 

desencerts, qüestions pendents i propostes respecte del Pla d’Acció d’Espanya en 

matèria de Govern Obert. 

La informació recollida en aquesta Jornada serà utilitzada (juntament amb la 

informació provinent de la participació en l’enquesta sobre el Pla d’Acció i els 

formularis habilitats en aquesta web, i aquella provinent de fonts governamentals i 

d'entrevistes en profunditat), per a l'elaboració de l'informe o Informe Independent 

de Progrés d'Espanya, tasca que estarà a càrrec de l'investigador GIGAPP César 

Nicandro Cruz-Rubio (per a l’IRM-OGP, Independent Reporting Mechanism de 

l’Open Government Partnership). 

El GIGAPP té per comesa realitzar el Primer Informe Independent respecte dels 

avenços en la implementació del Pla d'Acció en Govern Obert a Espanya. Amb 

aquest objectiu, l'IRM-OGP celebrar fa unes setmanes un workshop a Ciutat de 

Panamà, que va comptar amb participació d'alguns dels investigadors nacionals 

dels països llatinoamericans que han subscrit l'Aliança, i on es van posar en comú 

una sèrie de criteris i mecanismes per a l'obtenció d'informació rellevant i l'obertura 

del procés d'avaluació. 

A més de la concertació d'entrevistes amb actors clau del Govern i de la societat 

civil, entre els instruments o mecanismes, sorgeix la celebració d'aquesta Jornada o 

Fòrum Presencial on es pugui discutir de manera oberta i plural sobre diferents 

vinculades al concepte de govern obert, a fi d'incloure les veus de la ciutadania i de 
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les organitzacions no governamentals, i afavorir amb això un espai de participació i 

col·laboració. 

Aquest informe Independent de Progrés serà sotmès a consideració del Govern i de 

la societat civil per tal d'obtenir informació que permeti incorporar o corregir 

deficiències en el mateix. 

Podeu seguir la informació associada a Twitter @GIGAPP 

 

https://twitter.com/GIGAPP

