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L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un nou
portal de dades obertes amb prestacions avançades
Les dades públiques municipals són des d’ara més accessibles i interpretables

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa avui un nou portal de dades obertes
que incorpora prestacions avançades i fa més fàcils d’interpretar i més accessibles
les dades per al conjunt de la ciutadania. El nou portal, que manté l’adreça de
l’anterior (http://opendata.terrassa.cat/) incorpora tot un seguit d’eines que acosten la
consulta i interpretació de les dades a totes les persones, entitats i empreses.
A principis de l’any 2013, l’Ajuntament de Terrassa va ser pioner en aquest àmbit
amb la creació d’un portal de dades obertes que posava a disposició de la ciutadania
un ampli ventall de dades. Al llarg d’aquests tres anys s’ha anat incrementant el
volum d’informació, arribant a prop de 150 conjunts de dades de diferents àmbits
(demografia, economia, infraestructures, etc). Arran de l’èxit d’aquesta iniciativa, el
Govern municipal ha impulsat un nou portal que facilita l’accés a les dades i la seva
interpretació. Fins ara, la majoria de dades es trobaven en formats que requerien un
software específic, i no es podien filtrar ni treballar online. Per aquest motiu, la gran
majoria d’usuaris eren empreses o professionals. Ara, el nou portal presenta una
interfaç més intuitiva i incorpora filtres i eines d’anàlisi i representació que permeten
la explotació de dades sense haver de sortir-ne, com ara taules, gràfiques o mapes.
Així, per exemple, l’usuari podrà en pocs segons generar una taula d’excel amb el
pressupost municipal, un mapa indicant la ubicació de totes les escoles de la ciutat o
una gràfica mostrant els darrers resultats electorals, entre moltes altres opcions. Els
resultats de la cerca es poden descarregar en nombrosos formats, segons les
necessitats de l’usuari.
Igual que en el portal de dades obertes que hi havia fins ara, totes les dades
publicades s’actualitzen automàticament amb diferents periodicitats, en funció de la
seva naturalesa. El portal obté les dades de les aplicacions corporatives en temps
real, de manera que hi ha grups de dades que s’actualitzen diàriament.
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El nou portal s’emmarca en la línia impulsada per l’Ajuntament de Terrassa
d’avançar en l’àmbit del govern obert, un concepte basat en els tres grans principis
de transparència, participació i col·laboració. El projecte respon al compromís del
Govern Municipal, recollit en el Pla de Mandat 2015-2019, de continuar incorporant i
millorant els sistemes d’informació per facilitar l’accés a les dades i incrementar la
transparència i el potencial per generar sinergies i productes de valor econòmic i
ciutadà.
A través dels portals de dades obertes (open data) les administracions posen grans
conjunts de dades a disposició de tothom, que poden ser reutilitzades i tornades a
publicar sense cap restricció. La utilització de les dades públiques per part del sector
privat permet la generació de nous serveis de valor afegit per a l'empresa i la
ciutadania.
L’Ajuntament de Terrassa ha desenvolupat el nou portal juntament amb l’empresa
DesideDatum Data Company, representant a Espanya de SOCRATA, una de les
principals empreses internacionals dedicades a proveir serveis en l’àmbit del govern
obert.
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