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● empoderar a la ciutadanía en l´ús de les dades 
obertes 

● oferir eines de formació pel desenvolupament 
personal en dades obertes   

● promoure el coneixement 

● donar suport a nou projectes emprenedors
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.... en Dades Obertes

● Divulgació
● Formació 
● Investigació 
● Emprenedoria

 EIXOS D’ACTUACIÓ
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3. MODEL  ENTITAT

● Hub de tots els agents d'Open Data per generar sinergies.
○ Objectiu comú: que Barcelona esdevingui un node referent al món en "Open Data"

○ Compartir visió, objectius respecte promoció Open Data a Barcelona

○ Accelerar processos d'adopció de l'open data en el sector privat i públic

○ Impulsar nous projectes col·laboratius entre organitzacions participis en Iniciativa BCN OData

○ Coordinar accions per aconseguir més eficàcia en avanç d'Open

Projecte Co-creat amb la participació de persones i organitzacions diverses. 

Instruments: Consell Assessor & Comunitat de coneixement & Comunitat-xarxa
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● Proposar, orientar i realitzar recomanacions a l'entitat per promoure les 

dades obertes

● Proposar línies d'actuació a l'entitat per promoure les dades obertes.

● Proposar projectes en col·laboració amb les entitats a les quals pertanyen o 

amb qualsevol altra

● Revisar, debatre i fer aportacions al Pla d'actuació anual abans de la seva 

aprovació en l'assemblea general.

● Revisar, debatre i fer aportacions al Pressupost anual abans de la seva 

aprovació en l'assemblea general.

3. FUNCIONS CONSEll ASSESSOR 
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4. COMPOSICIÓ CONSELL ASSESSOR 

Membres del Consell Assessor 

persones individuals
activistes, referents intel·lectuals "open"

institucions. 
Governs (tots nivells + totes ideologies). No 
dependre de cap en exclusiva.
acadèmia (docència + investigació) i 
institucions.
Institucions adhoc for projects

organitzacionss  &  xarxes pro open
drets d'internet o pro Open

àmbit empreses associacions d'empreses TIC, 
empreses especialitzades open data, centres 
tecnològics
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5. Institucions Impulsores

● Participar consell assessor com un dret.

● Participar i aprovar pla anual i el pressupost.

● Aporten recursos econòmics i materials per a la posada en marxa de 

forma decreixent durant els 3 primers anys. Iniciativa Barcelona Open 

Data té vocació de ser sostenible amb la seva pròpia activitat a partir del 

4t any

● Tenen dret a permanència en el consell assessor a partir del 4t any per 

ser institució impulsora.



IMPULSEN
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Promovem el open 
data amb els nostres 

partners ...
institucions, governs, 

universitats, empreses, 
persones expertes i 

activistes


