
 

Proposta de resolució per la creació d’una oficina municipal de dades a 
l’Ajuntament de Terrassa 

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb 

allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 

de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

La informació, el coneixement i el conjunt de dades que una ciutat genera són elements 
crítics pel benestar social, polític i econòmic d’aquesta. En el cas de l’administració local, 
fan possible que l’Ajuntament proporcioni serveis de qualitat a la ciutadania, generar i 
divulgar coneixement i facilitar el creixement i la millora de la productivitat. Les dades que 
els ciutadans i ciutadanes generem en la nostra vida quotidiana han esdevingut una 
matèria primera de alt valor estratègic que permet produir nova informació i coneixement 
per cercar solucions als reptes urbans contemporanis. Les dades, la informació i el 
coneixement  permeten millorar el bon govern de les nostres ciutats, reduir desigualtats, 

crear noves oportunitats i millorar la gestió dels recursos públics.  

Per un Ajuntament és important maximitzar la qualitat i la seguretat de les seves dades i 
dels sistemes d’informació que les suporten. Les tecnologies de gestió de la informació 
proporcionen oportunitats significatives pels governs locals. La integració profunda de les 
TI amb les competències locals i els seus processos, juntament amb l’economia digital, 
combinades amb la interconnexió creixent de la tecnologia i dels serveis públics, han 
canviat la forma com compartim informació i l’ús i la percepció de les tecnologies, i han 
transformat definitivament les expectatives i els usos de la ciutadania.  

L’Ajuntament de Terrassa disposa de fa anys d’un servei d’estudis i observatori de la ciutat 
responsable de publicar de manera periòdica anàlisis, informes i conjunts de dades d’una 
manera sistematitzada i seguin els estàndards de la estadística oficial. Per altre banda, 
s’ha posat en marxa un catàleg de dades obertes i es disposa també de diferents 
projectes i serveis orientats a la producció i recollida de dades municipals (cartografia, 
padró municipal, sistemes d’informació geogràfica, sensors, etc). 

Per donar resposta aquestes expectatives i facilitar la innovació, és imprescindible que 
l’Ajuntament aprofundeixi en una estratègia de digitalització que permeti assimilar i 
adoptar aquesta revolució digital posant com a prioritat el valor democràtic de la gestió de 
les dades i que permeti produir serveis digitals segurs, de qualitat, basats en estàndards i 
amb una clara vocació de servei públic. En definitiva, cal una aproximació estratègica amb 
visió global de tots aquests processos digitals que permeti ordenar, sistematitzar i millorar 

la producció de dades, informació i coneixement. 

Per tots aquests motius proposem al Ple d’aquest Ajuntament la creació d’una Oficina 
municipal de dades amb l’objectiu de establir una estratègia global i coordinar tots els 
aspectes relacionats amb les dades públiques de la ciutat mitjançant l’adopció dels 

següents  

 



ACORDS: 

 

Primer.- Realitzar un estudi preliminar a la creació de la Oficina Municipal de Dades per 

tal de definir els objectius, la missió, responsabilitats i l’autoritat d’aquesta oficina. Un 
estudi on s’ha de tenir en consideració els següents elements: 

 Identificar l’estructura i mecanismes de governança de dades a l’Ajuntament.  

 Definir els principis rectors de l’actuació de l’Ajuntament respecte de les dades, 
enfocats al seu ús ètic, la sobirania de les dades, la dimensió social, assegurar la 
privacitat i la seguretat, l’accés permanent i la reutilització de les dades.  

 Assegurar la gestió responsable de les dades en tot el seu cicle de vida respectant 
els principis de dades FAIR (cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables).  

 Definir l’arquitectura de les dades, amb el seu repositori i les infraestructures TI 
necessàries per a permetre el seu ús.  

 Desenvolupar procediments i mecanismes per treballar les dades de forma 
sistematitzada i quant més automatitzada possible, respectant la legislació vigent i 
sense posar en perill la privacitat, la confidencialitat i la seguretat d’aquestes.  

 

 

Segon.- Crear la Oficina Municipal de Dades amb la dotació pressupostaria i de personal 

corresponent on s’hi integrin tots aquells serveis de l’Ajuntament que en l’actualitat 
produeixen i recullen dades (OESST, Servei de Cartografia i Població). Aquesta Oficina 
Municipal de Dades haurà de recollir, custodiar, produir i/o analitzar la següent tipologia de 
dades en funció d’allò definit en l’acord 1: 

 Dades de gestió, administratives i tècniques: són aquells conjunts de dades que 
els diferents serveis i entitats municipals usen per al desenvolupament de la seva 
activitat.  

 Open Data i conjunts de dades bruts i metadades obertes: són els conjunts de 

dades que la corporació municipal posa a disposició del públic.  

 Estadística oficial: és el conjunt d’estadístiques obtingudes per l’Ajuntament sobre 
diversos conjunts de dades i que estan catalogats com a Estadística Oficial des de 

l’entitat catalana d’Estadística Oficial IDESCAT.  

 Continguts Oberts: són les dades de producció municipal publicades en 
documents d’autoria municipal. Són continguts de tot tipus: textuals, numèrics, 
visuals, etc. que es troben, o configuren, els documents públics produïts, o 
finançats, per l’Ajuntament de Terrassa.  

 Dades externes: són els recursos d’informació de fonts externes a l’Ajuntament, de 
tercers autors, que recull l’organització perquè es necessiten pel treball intern.  

 
 
Tercer.- Definir, elaborar i actualitzar un quadre de comandament municipal. Una eina de 
visualització de dades per tal de facilitar i habilitar el monitoratge de les polítiques 
públiques sobre la ciutat. 
 
 



Quart.- Convocar, un cop s’hagi posat en funcionament la Oficina Municipal de Dades, el 

repte Terrassa Dades Obertes. Un concurs adreçat a estudiants amb l’objectiu de 
fomentar l’ús i l’anàlisi de dades obertes mitjançant la presentació de projectes a reptes 
concrets prèviament definits. 
 
 
 

A Terrassa,  14 de desembre de 2018 
 


