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Equips de govern. Ajuda en la presa
de decisions a partir de la bona
interpretació de les dades (DataDriven)
Treballadors municipals. Millora la
productivitat, la rapidesa i l’eficàcia a
l’hora de gestionar els tràmits dels
ciutadans i ciutadanes.
Altres administracions. Es testeja un
model basat en el machine learning i la
intel·ligència artificial per a la
modernització del sector públic.

Gàvius és un projecte innovador de
l’administració local per crear un assistent
virtual que amb l’ús de la intel·ligència
artificial sigui capaç de comunicar, tramitar
i atorgar als ciutadans i ciutadanes els
ajuts socials que tenen a l’abast. Així les
persones que s’hagin identificat de manera
privada i segura podran sol·licitar i
gestionar els ajuts al moment de forma
còmoda, ràpida i senzilla des d’un aplicatiu
mòbil.

Gàvius no només beneficia a la
ciutadania simplificant i agilitzant els seus
processos burocràtics amb l’Ajuntament
sinó que a més aporta solucions a:

Què és Gàvius

Empresa: transició digital i l'anàlisi del
repte legislatiu en relació amb la
protecció de dades.
Societat civil: fer un aplicatiu usable,
amb contingut ètic i que preservi la
identitat digital.
Recerca i universitat: aplicació de la
intel·ligència artificial i els límits legals.
Administració pública: implementació
de projecte als ajuntaments de Gavà i
Mataró, estudiant com transferir-lo a
altres municipis europeus recerca. És
l’anomenada quàdruple hèlix.

Gàvius compta amb representants de la
ciutadania, l’administració pública,
l’empresa i la recerca. És l’anomenada
quàdruple hèlix. Què aporta cada sector?

Podeu saber més del projecte visitant la 
 web: gavius.eu
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http://www.gavius.eu/


Comunicació i difusió

17 de setembre de 2019 al Congrés de
Govern Digital, amb el títol "De
l’administració reactiva a la proactiva
aplicant intel·ligència artificial a les
dades"
20 de novembre de 2019, dins l'Smart
City Expo World Congress, on
l'alcaldessa de Gavà va destacar que
la intenció és "fer servir la intel·ligència
artificial per identificar a la ciutadania,
tenir informació sobre la seva situació
com a usuari o usuària de serveis
socials i, a partir d'aquí, poder fer una
discriminació d'aquells ajuts que
necessiti cada usuari". L'alcaldessa
tampoc no va deixar passar
l'oportunitat per posar de manifest el
seu "orgull pel repte que ha suposat tot
el procés de definició i per haver estat
reconeguts", en referència a l'ajut
obtingut per la Unió Europea. Per
últim, Sànchez va assegurar que "la
virtualitat d'aquest projecte és que
l'acosta més a les necessitats socials i,
per tant, jo crec que d'aquí sortirà un
model que es pugui replicar a altres  

La presentació oficial del projecte es va
celebrar el 15 de novembre de 2019 a
Gavà, tot i que el tret de sortida del
projecte Gàvius es va produir al setembre
del mateix any i finalitzarà el 2023.

Els actes més destacats on s'ha presentat
són:

5 de desembre de 2019 a la XVIII
Jornada anual del Cercle de
Comparació Intermunicipal de Serveis
Socials participant en la taula rodona
"Palanques per al canvi en els serveis
socials" per parlar de la intel·ligència
artificial al servei del ciutadà.

4 de febrer de 2020: Gàvius va ser un
exemple de projecte innovador
impulsat per entitats locals a la trobada
entre la Diputació de Barcelona i la
Swedish Association of Local
Authorities. 

territoris, a altres Ajuntaments, a la resta
de la Unió Europea, però sobretot a altres
serveis municipals.

Presentacions també el 2020,
malgrat la pandèmia

La complicada situació generada per la
Covid-19 va fer que molts esdeveniments
haguessin de canviar de format, però tot i
això es van continuar celebrant.
L’Ajuntament de Gavà i els seus socis van
participar amb el projecte Gàvius a alguns
d’importants, on es van seguir
escrupolosament totes les mesures de
seguretat.
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De Gàvius els socis n’han fet
referència també al Dia Mundial de les
Telecomunicacions, Internet i la
Societat de la Informació del 15 de
maig i al VI Congreso de ciudades
inteligentes, del 15 de setembre de
2020.
L’edició de 2020 del fòrum Green
Cities va comptar amb 1560 assistents
professionals, 720 entitats, 53 ciutats
presents (entre elles, Gavà) i 225
experts. En aquest context, es va
posar sobre la taula una àmplia
proposta de serveis i eines per un
model de gestió més avançat i per la
millora dels serveis públics. Gàvius va
posar el seu gra de sorra amb la seva
proposta d’aplicatiu per conèixer i
gestionar els ajuts públics mitjançant la
intel·ligència artificial i l’obtenció de
dades segures i de qualitat. La
presentació va anar a càrrec de
l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

El 20 d'abril de 2021 es va presentar a
Mataró el procés de cocreació de
Gàvius, una de les etapes més
importants del projecte. A través de les
plataformes participatives de Gavà i
Mataró, la ciutadania va poder
contestar una enquesta i, a més, entrar
a formar part de l'equip que està
testejant l'interfície d'usuari i el disseny
funcional de la futura aplicació. Les
sessions de cocreació s'han estat
desenvolupant durant els mesos de
maig i juny.

El 2021, l'any de la cocreació de
Gàvius

Podeu saber més del
projecte visitant la web: 

gavius.eu
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D’on sorgeix Gàvius?

D’una banda l’ajuntament de Gavà té la
inquietud de modernitzar l’oferta de serveis
a la ciutadania per tal que siguin més
eficients i eficaços. D’altra banda l’ús
continu de les TIC aporta diàriament dades
que cal analitzar de manera ordenada i
endreçada. A més, Gavà disposa d’un
servei TIC pioner en avenços tecnològics i
el pas següent és ser una entitat
DataDriven, és a dir, una administració que
gestiona els serveis municipals a partir de
la informació que ofereixen les dades.

Quina necessitat hi ha d’implantar
a Gavà un projecte com Gàvius?

Com deia, un projecte com aquest ajudarà,
per posar alguns exemples, a: valorar i
definir les polítiques públiques; definir
serveis proactius orientats a les
necessitats de la ciutadania; predir
situacions d’emergència o pobresa; i a
millorar serveis de seguretat o de promoció
econòmica.

Per què no es repliquen altres
solucions existents?

No existien. Es va comprovar quan es va
exposar la idea a agents externs
(empresa, societat civil, entorn universitari i
administració pública). 

Entrevista
Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

Era, doncs, una idea innovadora que
complia els criteris establerts per la
iniciativa europea Urban Innovative Actions
(UIA) d'innovació, participació, qualitat,
mesurabilitat i transferència. I és per això
que es van sol·licitar recursos en la 4a
convocatòria. 

Quin és el pressupost per un projecte
d'aquesta mena?

El pressupost total del projecte és de 5
milions d'euros dels quals un milió
l'aporten els socis. 

S’adreça només a la ciutadania que
sol·licita ajuts?

De moment sí, però un cop estructurades i
parametritzades, les dades poden servir
per a altres serveis municipals.

Quins reptes presenta el projecte?

Principalment els límits legals en l'ús de
les dades personals que disposem a
l'organització i a altres administracions.
Ens agradaria resoldre l'entrebanc
legislatiu que pot suposar a escala estatal i
així poder assentar les bases per
estandarditzar la normativa europea del
procés en les administracions públiques. 
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Hi ha també d'altres com la diferent
qualitat de les dades entre
administracions, el càlcul del cost/benefici
de la implementació del projecte o l'ètica
dels algoritmes aplicats a la Intel·ligència
Artificial. És per això que ens hem envoltat
d'experts en aquests àmbits i els hem fet
partícips.

És el primer projecte de BigData de
Gavà?

No, l'any 2017 es va llançar el projecte
BigData Gavà per valorar les dades
generades al voltant dels ciutadans de
l’administració més propera. L’ajuntament
busca estandarditzar i sistematitzar les
dades bàsiques del sistema municipal, i
donar al personal directiu i polític les eines
i coneixement necessaris per donar
resposta a les necessitats concretes de la
ciutadania.

Per què hauríem de participar com a
ciutadans en aquest projecte?

Col·laborar facilitant i autoritzant per la
prova pilot el tractament de les dades
disponibles a l’Ajuntament agilitzarà les
gestions dels ciutadans i ciutadanes amb
aquest. He de dir que els representants de
la ciutadania i les entitats que han
participat en el procés de cocreació s'han
mostrat entusiasmats amb la idea de tenir
una aplicació per gestionar fàcilment els
ajuts socials i, a més, poder fer-la a la seva
mida.

Ens podem refiar de l'ús que en faran
de les dades personals?

Sens dubte. L’Ajuntament no treu cap
benefici del tractament de dades. Qui es
beneficia del projecte és la ciutadania.

Si algun ciutadà o ciutadana prefereix la
via presencial, podrà continuar fent-la
servir?

I tant. Gàvius és una opció més que tindrà
la ciutadania, però no exclou cap altra via. 

No cal dir que el confinament per motiu de
la Covid ha endarrerit parts del projecte,
però ens hem pogut adaptar amb molt
d'esforç. Les mesures de seguretat
establertes van impedir la celebració de les
dinàmiques participatives previstes, ja que  
dificultaven la presencialitat dels i les
participants. És per això que es va treballar
en el disseny d’una nova metodologia que
proporcionés els mateixos resultats i que
s'ha aplicat, per exemple, en una etapa
fonamental de Gàvius: el procés de
cocreació amb la ciutadania. Recentment
l'hem finalitzat amb un gran èxit de
participació. L'equip s'ha adaptat
perfectament al format virtual, i han sorgit
moltes bones propostes per aplicar als
assistents virtuals que crearem.

Per tant, es podrà seguir venint a
l'Ajuntament a fer la gestió presencial amb
els mateixos resultats. S’ha tingut en
compte que existeix una bretxa tecnològica
per edat, destresa, manca de recursos,
idioma... pel que l'aplicació té una versió
dissenyada perquè el personal tècnic
municipal pugui atendre de manera
presencial.

En quin punt ens trobem ara?
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D’on sorgeix la participació en el
projecte Gàvius?

La participació neix de la voluntat de trobar
espais de col·laboració entre ajuntaments i
poder compartir reptes i línies de treball on
la suma de les parts tingui un resultat per a
la ciutadania amb un benefici multiplicador. 
Són molts els reptes que tenim les ciutats:
aprofitar les oportunitats del BigData i la
intel·ligència artificial; la possibilitat de
dissenyar serveis proactius amb capacitat
d’anticipar-nos a les necessitats presents i
futures en un entorn de recursos limitats.
 
Quina necessitat hi ha d’implantar a
Mataró un projecte com Gàvius?

El sistema permetrà a la ciutadania
tramitar i percebre ajuts socials de manera
còmoda, ràpida, senzilla i respectuosa
amb la privacitat de la ciutadania a través
d’un aplicatiu mòbil. Això avui en dia és
una necessitat perquè altres serveis com
el de la banca ja han arribat al mòbil i
l’administració s’ha de sumar a aquesta
tecnologia per facilitar i agilitzar la
tramitació, fins ara més lenta, d’aquests
tipus de gestions. 

Entrevista
David Bote
Alcalde de Mataró

És el primer projecte de BigData de
Mataró?

El tractament de dades a gran escala és
una de les peces fonamentals en les quals
l’Ajuntament està treballant com a eina
estratègica en el suport a la presa de
decisions estratègiques pel futur de la
ciutat. En aquest sentit des de l’Ajuntament
de Mataró s’impulsen diferents projectes
orientats a la recollida i anàlisi de dades a
gran escala que tenen com a objectiu
ajudar a la presa de decisions informada
en diversos àmbits que considerem
estratègics en la gestió municipal.

Perquè creu que hauríem de participar,
com a ciutadans i ciutadanes, en aquest
projecte?

El projecte s’ha ideat per ser un servei més
per al ciutadà, perquè la relació entre
l’administració i la ciutadania sigui eficaç,
ràpida i efectiva. Per tant, és el ciutadà qui
sap el que necessita, qui ens pot dir la
seva opinió i el que espera de nosaltres.

Ens podem refiar de l'ús que en faran
de les dades personals?
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La privacitat dels usuaris i la protecció de
les seves dades és una prioritat del
projecte i per això es compta amb experts
en la normativa europea aprovada l’any
2016 i en tots els reglaments d’àmbit
català i espanyol que deixen clars quins
són els drets dels ciutadans en aquest
aspecte, així com els deures de les
administracions i de qualsevol empresa o
entitat en el tractament d’aquesta
informació personal. 

L'aplicació substituirà les persones?

En cap cas, l’objectiu d’aquest assistent
intel·ligent i virtual és facilitar la tasca en
matèria de benestar social dels
Ajuntaments de Gavà i de Mataró, en
primer lloc, i que després la nostra
experiència es pugui traslladar a altres
administracions. El personal de benestar
social, un cop disposin d’aquesta eina,
guanyarà temps per poder-se dedicar
d’una forma més integral a l’atenció
centrada en les persones i no tant en la
tramitació. Amb això es vol aconseguir que
la tramitació, sovint amb una fama de
feixuga a l’administració, s’acceleri i el
personal tècnic pugui treballar en altres
aspectes d’empoderament personal,
orientació laboral i acompanyament per a
la cohesió social. 

Que passa si no em vull instal·lar
l'aplicació?

No passa res, de fet quan estigui en marxa
ja es faran campanyes de comunicació
dirigides al públic a qui va adreçat perquè
no oblidem que és una eina per tramitar
ajuts socials. Per tant, en primer lloc no és
per tota la població i en segon lloc, es
combinarà la nova aplicació en línia amb la
tramitació presencial de tota la vida. 

Quin benefici de la participació en
treuen les empreses privades?

Les empreses privades que hi participen
formen part d’un projecte europeu on la
innovació és un punt determinant, i el
resultat d’aquesta innovació després es
podrà aplicar en diferents àmbits, tant de
l’àmbit públic com privat. A més, la
col·laboració publicoprivada és una línia de
treball que es potencia en els darrers anys
per crear sinergies i beneficis per a la
ciutadania. 
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Cronograma i fases

Estudi de les limitacions legals,
ètiques, culturals i organitzatives al
sector públic.

Anàlisi dels diversos ajuts existents als
ajuntaments.

Definició de l’arquitectura dels serveis
digitals per a la gestió dels programes
d’ajudes socials: Gàvius API model.

Sessions prèvies de disseny.

Fase 1

-Observació qualitativa del servei
(Oficina d’Atenció Ciutadana i Serveis
Socials)
-Captura d’insights

Identificació de dades, extracció,
neteja i transformació.

Disseny de l’assistent amb participació
ciutadana i dels usuaris finals d’ajudes
socials per posar en una prova pilot del
Gàvius. Un projecte que aporta
cocreació entre l’administració i la
ciutadania.

Entrenament, proves i validació.

Generació de models que seran el
nucli del sistema.

Fase 2

- “Bot” conversacional per la ciutadania
-Model d’assignació d’ajudes socials
pels treballadors
-Model per a la planificació

El projecte Gàvius es troba dividit en quatre fases que tot seguit expliquem:
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Desenvolupament de la prova pilot a
Gavà i Mataró.

Formació de l'staff municipal.

Extracció de conclusions per a la
possible estandardització.

Fase 3

-Comunicació via mòbil o web amb
identificació biomètrica opcional dels
ciutadans.
-Assistent del personal municipal
d'ajuts socials pels treballadors.
-Assistent de planificació
 

Recomanacions legals, ètiques,
culturals i de transparència.

Avaluació de les decisions preses pel
sistema Gàvius.

Avaluació de l'impacte de Gàvius en la
gestió d'ajuts socials

Anàlisi cost/benefici de la        
 implementació extrapolable a altres
administracions públiques.

Reunió semestral del Consell         
 Assessor.

Fase 4

Segueix-nos a:

www.gavius.eu
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ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE AL CIUTADANIA
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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional a través de la iniciativa Urban

Innovative Actions


