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Governar amb parets de vidre ha estat un dels principis que
ha guiat l’acció del govern municipal. Però, més enllà de la
publicació de dades i de l’adaptació de procediments i rutines administratives al nou marc legislatiu, volem promoure
la reflexió i compartir aquests canvis per fer-los de tothom.
En aquest sentit, hem organitzat aquesta primera Jornada
de Transparència que vol ser un punt de partida d’aquest
canvi; un canvi en què volem la complicitat de la ciutadania
i de les seves entitats.
Entre totes i tots construirem aquest nou marc de relació
i sortirem reforçats promovent, plegats, l’enfortiment del
nostre sistema democràtic en clau local.
Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

amb Santa Coloma

Més informació, a
part.ciutadana@gramenet.cat
Tel. 93 462 40 00 (ext. 3039)

Auditori Can Roig i Torres
Carrer de Rafael Casanova, 5
Santa Coloma de Gramenet

Fotografia: Quim Puig

Jornada de
TRANSPARÈNCIA
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Servei de Comunicació | gener 2016

Molt abans de la promulgació de les lleis de transparència,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va ser pioner
en aquesta nova visió de les administracions. La publicació de les declaracions de béns i interessos de regidors i
regidores i del personal directiu, i la creació del portal de
transparència en són dues mostres.

4 de febrer de 2016
Auditori Can Roig i Torres
Santa Coloma de Gramenet

PROGRAMA
09.15 h_ BENVINGUDA
09.30 h_ INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està en
procés d’implementació del Programa de transparència i bon govern. Som conscients que, tant la normativa
bàsica sobre transparència, com d’altres relatives al
procediment administratiu i l’administració electrònica,
suposen un canvi en la cultura organitzativa de les administracions locals.
És per això que hem dissenyat un conjunt d’accions formatives, la primera de les quals serà aquesta Jornada
oberta a la ciutadania. L’Ajuntament vol compartir el primer dels cicles formatius sobre transparència amb tots
aquells ciutadans i ciutadanes, entitats o professionals
de Santa Coloma que podrien estar interessats a integrar instruments d’aquest tipus en les seves pròpies
estructures.
Com a objectius principals de la Jornada es troben el de
presentar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
fent-ne referència tant al contingut com a la implicació
d’aquesta norma en el dia a dia de l’Administració local; evidenciar com la qualitat en la comunicació pública esdevé un dels pilars fonamentals per garantir la
transparència de l’Administració cap a la ciutadania en
general i, per últim, donar a conèixer el Programa de
transparència i qualitat democràtica del municipi.

09.40 h_ PRESENTACIÓ DE LA JORNADA: «La
transparència com instrument democràtic»
Gemma Calvet i Barot, directora de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
10.00 h_ CONFERÈNCIA: «La llei de transparència i el dia a dia de l’Administració local»
Rafael Jiménez Asensio, professor de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, soci i director de l’Estudi Consultoria
“Sector Públic” S.L
11.15 h_ DEBAT

12.15 h_ PRESENTACIÓ: «Comunicació pública: bases per a una bona pràctica»
Marta Corcoy Rius, Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural. Infoparticip@. Universitat Autònoma de Barcelona.
12.45 h_ DEBAT
13.15 h_ PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE
TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Carmen Borreguero Pinel, coordinadora del
Programa de transparència i qualitat democràtica.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
14.00 h_ CLOENDA I CONCLUSIONS
Isuka Palau García, directora de Planificació
Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori
de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte

11.45 h_ PAUSA

ADREÇAT A:
Càrrecs electes i
personal tècnic de
l’Administració local,
sindicats, professionals de la ciutat,
ciutadania i entitats
ciutadanes

INSCRIPCIONS:
Del 15 al 29 de gener
de 2016
Podeu realitzar les vostres inscripcions a través del formulari
que trobareu a la pàgina web:
www.gramenet.cat/jornadatransparencia

L’Ajuntament lliurarà
certificat d’assistència
als particulars,
professionals o
representant d’entitats
que ho sol·licitin
prèviament

