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A la primera jornada de transparència, celebrada el 2016,
s’hi va apuntar el canvi de cultura a la nostra organització.
En aquesta segona jornada coneixerem algunes de les accions endegades pel govern municipal i els projectes de
futur en matèria de transparència i bon govern.
Ordenar, fer entenedora i distribuir la quantitat d’informació
que genera un ajuntament com el de Santa Coloma no és
una tasca fàcil. Modificar i adaptar les rutines administratives als nous requeriments suposa un esforç afegit a la tasca habitual dels treballadors i les treballadores municipals.
És per això que vull agrair l’interès i l’esforç de tots i totes
per apropar encara més l’Ajuntament a la ciutadania.
Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

triptic Transparencia-maig17.indd 1

II Jornada de
TRANSPARÈNCIA

!

amb Santa Coloma

Bon govern, bona administració

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

Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré
Plaça de la Sagrada Família, s/n
08923 Santa Coloma de Gramenet

Servei de Comunicació | maig · 2017

Lleis i reglaments ens impulsen cap a una nova visió del
govern i l’Administració. Aquestes lleis obliguen les administracions a retre comptes i a facilitar la informació pública. En definitiva, impulsen un canvi de model. Des que
sóc alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet —abans de
l’aprovació de les lleis— el nostre Ajuntament és pioner en
mesures per governar amb parets de vidre.

9 de juny de 2017

Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré
Santa Coloma de Gramenet
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PROGRAMA
09.15_ BENVINGUDA
09.30_ INAUGURACIÓ DE JORNADA:

> Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet.

09.45_ CONFERÈNCIA: «La bona adminis-

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presenta la II Jornada de Transparència amb l’objectiu
de continuar amb la tasca de sensibilització sobre
la rendició de comptes, el dret d’accés a la informació pública i el bon govern.
En aquesta ocasió, s’inaugura la jornada amb una
ponència sobre el dret de la ciutadania al bon govern i concretament a la bona administració, dret
recollit a l’article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Es donarà compte del grau d’implementació de
la Llei 19/2014 de Transparència al nostre Ajuntament, així com dels primers objectius assolits,
com l’elaboració de les cartes de serveis i el circuit
integral per tal de garantir el dret d’accés a la informació pública.
Per últim, es presentaran les propostes de futur a
curt termini, entre elles, el marc d’integritat institucional, i una taula rodona que reflexionarà sobre
els reptes i els beneficis que suposa la nova cultura organitzacional que acompanya el desenvolupament de la transparència.

triptic Transparencia-maig17.indd 2

tració i el bon govern»
> Dr. Juli Ponce Solé, director de l´Institut de
Recerca UB, TransJus. Universitat de Barcelona.

10.30_ TORN DE PREGUNTES
10.45_ Implementació de la Llei de Trans-

parència a l’Ajuntament
> Carmen Borreguero Pinel, coordinadora
tècnica del Programa de transparència i qualitat
democràtica.

11.00_ PAUSA - CAFÈ
11.30_ Experiències en matèria de bona
administració a Santa Coloma.

· Cartes dels Serveis Públics Municipals
> Carme Moraira i Reina, tècnica del Gabinet de
Planificació i Organització.
ADREÇAT A:
Personal electe i personal
tècnic de l’Administració
Local, sindicats professionals de la ciutat, ciutadania i entitats ciutadanes.

· Dret d’accés a la informació pública
> Rosa Delgado Sanzmilla, responsable de
l’Arxiu Municipal i Nico Villena Córdoba, responsable del circuit SAIP.

12.00_ PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA:
Tu ets el nostre millor element
> Isuka Palau García, directora de Qualitat Democràtica i Transparència.

12.15_ TAULA RODONA i debat: «La trans-

parència: esforç afegit o benefici?»
> Joana Ricardo Hoyos, cap del Servei Jurídic.
> Montse Esteban Soler, cap del Servei
d’Assumptes Generals.
> Carlos Rodríguez Pérez, cap del Departament
d’Informació Digital, Redacció i Documentació.
> Raül Castells Calvo, cap del Servei dels Sistemes Informàtics.
> Aureli Corella Colás, interventor.
> Isuka Palau García, directora de Transparència.
> Modera: Ana Muñoz Martínez, directora de Recursos Humans i Serveis Interns.

13.15_ CONCLUSIONS I CLOENDA

INSCRIPCIONS: del 22 de maig al 2
de juny de 2017
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 representants
d’entitats que ho
sol·licitin prèviament

12/05/2017 10:21:18

