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TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON 
GOVERN A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL - BARCELONA

JORNADA

PRESENTACIÓ
La regeneració democràtica és un dels grans reptes que han d’afrontar els governs locals del segle XXI. La societat 
demanda més transparència, integritat, participació i col·laboració ciutadanes als representats i empleats públics com 
a reacció davant els dèficits democràtics existents. En aquest sentit, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern vol impulsar una renovació dels valors públics per restablir la 
confiança de la ciutadania en les institucions. El seu àmbit subjectiu d’aplicació són les administracions públiques cata-
lanes –el que inclou els ens locals i els seus organismes i entitats dependents o vinculats– però també els agents privats 
que desenvolupen activitats o serveis públics o d’interès públic. Pel que afecta al món local, l’objectiu d’aquesta norma és 
acabar amb l’opacitat de les actuacions administratives i afavorir una actitud proactiva dels governs locals en relació amb 
el subministrament de documentació i dades públiques i el foment dels processos participatius, a més de reconèixer a les 
persones un dret a accedir a la informació pública respecte de les dades no publicades, amb la correlativa obligació dels 
governs locals de resoldre totes les sol·licituds plantejades –i d’aplicar el silenci positiu, en cas de no fer-ho–. L’exercici 
d’aquest dret subjectiu, que no requereix motivació, es salvaguarda mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties que 
incorpora un règim de reclamació específic. Per fer efectiu aquest nou model de governança pública transparent, la Llei 
regula un portal web de la transparència, gestionat per l’Administració de la Generalitat, on caldrà publicar la informació de 
diversa naturalesa amb rellevància pública, a nivell d’organització, funcionament, presa de decisions i gestió dels recursos 
públics, per tal que el ciutadà pugui avaluar l’activitat pública. Aquest portal és l’instrument bàsic i general per facilitar a la 
ciutadania la informació integrada de totes les administracions, inclosa la dels governs locals, els quals poden disposar 
alhora dels seus propis portals de transparència.

L’establiment d’uns principis de bon govern, que promoguin la integritat pública i un comportament ètic i exemplar dels 
empleats i responsables públics per tal de lluitar contra la corrupció i les conductes irregulars constitueix l’altre gran eix de 
la norma. Cal destacar que aquesta Llei regula per primera vegada a l’Estat espanyol el sector lobbista, establint la creació 
d’un registre únic, per donar a conèixer les persones i organitzacions que porten a terme activitats susceptibles d’influir en 
la presa de decisions públiques, i l’elaboració d’un codi de conducta, de desenvolupament reglamentari, al que s’hauran 
de subjectar aquests grups d’interès.

Les previsions de la Llei 19/2014 són aplicables als governs locals a partir del mes de juliol de 2015, llevat de les obli-
gacions sobre publicitat activa, que ho seran el gener de 2016 (disposició final quarta de la Llei). Atesa la imminència de 
l’entrada en vigor de la Llei, aquesta Jornada es proposa analitzar els instruments, principis i valors que incorpora, amb la 
finalitat de proposar recomanacions per a la seva implantació en el règim organitzatiu i competencial dels governs locals.
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Acreditacions

Inauguració
• Excm. Il·lm. Sr. Salvador Esteve Figueras, president de la Diputació de Barcelona
• Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
• Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya

El Portal de la Transparència, una eina per millorar el coneixement ciutadà de l’activitat pública
• Excma. Sra. Núria Bassols Muntada, comissionada per a la Transparència i l’Accés a la 

Informació Pública, Generalitat de Catalunya

Pausa

Els límits a la publicitat activa local i el dret d’accés a la informació pública dels ciutadans: el se-
cret professional i la protecció de dades

• Sra. Maria Àngels Barberà Fondevila, directora, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Transparència i accés a la informació dels electes locals. Quines dades s’han de publicar i quines 
dades es poden sol·licitar?

• Sr. Rafael Entrena Fabré, advocat, Entrena Advocats

Taula rodona: El control administratiu del compliment de la Llei 19/2014 pels governs locals
• Sra. Imma Garrós Font, analista, Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informa-

ció Pública, Generalitat de Catalunya
• Sr. Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, Oficina Antifrau 

de Catalunya
• Sra. Marta Junquera Bernal, directora de l’Assessoria Jurídica, Sindicatura de Comptes

    Modera: Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general, Federació de Municipis de Catalunya

El reforçament de la integritat dels servidors públics. Els codis de conducta i el Registre de grups 
d’interès

• Dr. Antoni Bayona Rocamora, lletrat major, Parlament de Catalunya

Tallers sobre disseny i gestió de la transparència i la informació (a triar-ne un):

1. Pla de treball d’una entitat local per complir la Llei 19/2014
• Sr. Albert Calderó Cabré, subdirector, Estratègia Local

2. Qualitat i transparència en les webs locals: la implementació d’un portal de dades obertes. El 
segell Infoparticip@

• Dra. Amparo Moreno Sardà, catedràtica d’història de la Comunicació i directora del Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, UAB

8:45h -9:15h 

9:15h-9:45h 

9:45h-10:30h

10:30h-11:00h 

11:00h-11:45h 

11:45h-12:30h 

12:30h-14:00h

15:45h-16:30h

16:30h-18:00h

PRIMERA SESSIÓ: TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I ÈTICA PÚBLICA

Matí

Tarda



Presentació de la Guia per a la implantació als ajuntaments de la Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014

• Dr. Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de dret constitucional, UPF

La contractació pública local, especial referència a la publicitat, el procediment negociat i la modifi-
cació dels contractes

• Sr. Jesús Colás Tenas, oficial major, Diputació de Saragossa 

Pausa

La gestió de la informació economicofinancera dels ens locals
• Sra. Petra Saiz Antón, presidenta del CSITAL-Barcelona i interventora general, Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat

El personal al servei de les entitats locals, especial referència al règim d’accés i la necessitat de major 
professionalització

• Dr. Javier Cuenca Cervera, professor associat de Ciències Polítiques i de l’Administració, UV

L’activitat urbanística municipal, especial referència als convenis urbanístics i la participació ciutada-
na en l’elaboració del planejament

• Sr. Roger Cots Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà

El règim sancionador en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern
• Sr. Ramon Camp Batalla, advocat, Roca Junyent

L’avaluació de l’aplicació de la Llei per part del Síndic de Greuges: informe sobre transparència, 
accés a la informació i bon govern

• Il·ltre. Sr. Rafael Ribó Massó, síndic de greuges de Catalunya

Cloenda

9:00h -9:30h 

9:30h-10:15h

10:15h-10:45h 

10:45h-11:30h 

 
11:30h-12:15h 

12:15h-13:00h

13:00h-13:45h

13:45h-14:30h

14:30h

INSCRIPCIONS
http://www.acm.cat/formacio/inscripcio/89/transparencia/acces/
informacio/publica/bon/govern/administracio/local

Col·labora:
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SEGONA SESSIÓ: ÀMBITS SECTORIALS LOCALS. PUBLICITAT ACTIVA I BON GOVERN

Matí

22 abril 2015


