Enguany, a l’Ajuntament de Santa Coloma hem fet els primers
passos cap el Pla d’integritat institucional, un projecte que
presentarem en aquesta III Jornada de Transparència dedicada a l’ètica en l’Administració pública, i que marca els
principis que han de regir la relació entre la ciutadania i els
seus governants. Parlarem de la regulació dels grups d’interès
i sobretot d’ètica, perquè l’actuació conforme a un marc i uns
principis ètics i normes de conducta són fonamentals per garantir la qualitat democràtica dels governs locals en el segle
XXI. Hem de dotar-nos d’instruments contundents com aquest
Pla d’integritat institucional, que ha d’assegurar una governança responsable basada en la confiança de les persones
vers els seus i les seves representants.
Cal recordar que, ara fa nou anys, l’Ajuntament de Santa Coloma va posar en marxa la publicació de les declaracions de
bens i activitats de regidors, regidores i càrrecs de direcció
al web municipal, quan molts municipis encara no ho feien.
Vàrem ser dels primers a posar en marxa aquesta iniciativa
perquè, des del govern municipal, sempre hem tingut molt
clar que només actuant des de la transparència —amb parets
de vidre— i governant des de l’ètica i la integritat, podíem
lluitar contra la desafecció política de la població. És l’única
manera d’establir un marc de confiança mutu que cal blindar
entre totes i tots, institucions i ciutadania. Treballem plegats i
plegades per aconseguir-ho!
Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb
l’objectiu de continuar amb la tasca de sensibilització sobre la bona administració, presenta la 3a Jornada de Transparència on es debatrà sobre l’ètica a
l’Administració local i el paper dels grups d’interès.
Per reforçar la coherència de les polítiques públiques, el passat mes de febrer es va iniciar un projecte per desenvolupar el Pla d’integritat a l’Ajuntament.
S’ha dut a terme la fase de sensibilització interna, de
diagnòstic i priorització que permetrà dissenyar les
línies estratègiques a curt i mitjà termini.
La jornada donarà a conèixer els primers resultats
d’aquest projecte i permetrà compartir l’experiència
amb altres professionals i la ciutadania, amb la idea
de mantenir el diàleg i debatre sobre els principis i els
valors que han de guiar la relació entre l’Administració
i la població de Santa Coloma.
Per veure l’aplicació de la qüestió ètica, comptarem
amb professionals d’altres administracions públiques
amb l’objectiu de conèixer les seves experiències relacionades amb la integritat i la cultura organitzativa,
convençuts i convençudes que és el substrat imprescindible per desenvolupar la bona administració.
Per finalitzar, la segona part de la Jornada tractarà
sobre la regulació dels grups d’interès i el seu impacte al món local.

ADREÇAT A:
Personal electe i personal tècnic de
l’Administració local, sindicats, professionals,
entitats i ciutadania en general.
Es lliurarà un certificat d’assistència als
participants que ho sol·licitin prèviament.

PROGRAMA
09.15_ BENVINGUDA
09.30_ INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
> Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet.
09.45_ CONFERÈNCIA: L’ètica als serveis

públics
> Genís Roca Verard, president de RocaSalvatella i expert en negoci digital.

10.30_ DEBAT
11.00_ PAUSA - CAFÈ
11.30_ PRESENTACIÓ: Primers passos cap

al Pla d’integritat institucional a Santa Coloma
> Diego Arroyo Bote, 3r tinent d’alcaldessa de
l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports.
> Carme Borreguero Pinel, coordinadora tècnica
del Programa de transparència.
> Marga Montero Borràs, administrativa del
Servei de Recursos i Avaluació de Programes.
Membre de l’equip formador intern.
Modera: Isuka Palau García, directora de Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència.

11.45_ TAULA RODONA: El codi ètic a

l’Administració pública: experiències d’aplicació
> Juliana Vilert Barnet, directora d’Organització
i Persones de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

> Olinda Anía Lafuente, experta en polítiques de
modernització de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
> Valentín Gómez Sánchez, cap de Recursos
Humans, i Begoña Ballve Jeréz, cap de Serveis
Jurídics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Modera: Adrián Sánchez Payán, tresorer de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

17.00_ PRESENTACIÓ DE LA PONÈNCIA: Els
lobbies i el seu paper a l’administració pública
> Katherine Ainger, Corporate Europe Observatory.
17.45_ TAULA RODONA: Per què regular els

grups d’interès?
> Rosa M. Pérez Pablo, cap de l’Àrea de Legislació
i Assumptes Jurídics. Oficina Antifrau de Catalunya.
> Gemma Capdevila Ponce, subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès
de la Generalitat de Catalunya.
> Michael Donaldson Carbon, coordinador de
l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica
de la Federació de Municipis de Catalunya.
Modera: Pepa González Lara, defensora de la
Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

18.15_ DEBAT
18.45_ CONCLUSIONS I CLOENDA

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

INSCRIPCIONS: del 5 al 19 de novembre de 2018 a www.gramenet.cat/jornadatransparencia

