Segueix-nos:
#JornadesBonGovern

Web:
barcelona.cat/jornadestransparencia-bongovern
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Les ciutats davant
els nous reptes
democràtics

A les jornades col·laboren:

29 i 30 de maig de 2017
Auditori de Barcelona Activa
c/ Llacuna, 162

Transparència
i bon govern
Davant els nous models polítics i
socials, les institucions, les empreses,
els agents socials i les entitats han
d’avançar cap una gestió basada
en l’eficàcia, l’eficiència, l’ètica i la
transparència. Aquests valors s’han
d’incorporar en el desenvolupament
diari en sectors com l’economia,
l’urbanisme, la comunicació, la
participació o l’àmbit jurídic.
Amb aquestes jornades de
treball, adreçades a personal
tècnic i càrrecs electes de les
administracions públiques, volem
oferir un marc de reflexió i de debat
per a professionals que apliquen
normes ja desenvolupades.

Dilluns
29 de maig de 2017

Dimarts
30 de maig de 2017

9h

Acreditacions

13.30 h

Pausa per dinar

9h

Benvinguda a càrrec de Joan Antoni Llinares,
gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona

9.30 h

Benvinguda a càrrec de Joan Antoni Llinares,
gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona

15 h

Taula rodona: “El marc d’integritat institucional.
Riscos i prevencions de les males pràctiques.
Codificació de les conductes”

9.10 h

Conferència: “Transparència i canvi cultural: la
figura de l’agent públic de compliment”, a càrrec
de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de
Dret Penal de la Universitat de Barcelona

10.30 h

Pausa cafè

11 h

Taula rodona: “El canvi cultural cap el retiment
de comptes”

9.35 h

10 h

Obertura a càrrec de Gala Pin Ferrando,
regidora de Participació i Districtes, i Miguel
Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya
Conferència: “Gestió pública i ètica”, a càrrec de
Begoña Román Maestre, doctora en Filosofia per
la Universitat de Barcelona (UB)

11 h

Pausa cafè

11.30 h

Taula rodona: “La informació activa i el dret
d’accés. Límits, conflictes i garanties”

A càrrec de Rosa Valentí, responsable del Departament
de Transparència de l’Oficina per a la Transparència i les
Bones Pràctiques de l’ Ajuntament de Barcelona; Victoria
Anderica, directora del Projecte de Transparència
de l’Ajuntament de Madrid; Mª Jesús Fernández, cap
de l’Oficina Tècnica de Participació, Transparència i
Govern Obert de l’Ajuntament de Saragossa, i Josep Mir,
membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP)
HO MODERA: David Cabo, membre fundador i

director de la Fundació Ciutadana Civio

A càrrec de Joan Xirau, director adjunt de l’oficina
Antifrau de Catalunya; Joan Antoni Llinares, gerent
de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona; Víctor
Lapuente, professor de l’Institut de Qualitat de Govern
de la Universitat de Göteborg (Suècia), i Rafael Jiménez,
doctor en Dret per la Universitat del País Basc
HO MODERA: Karma Peiró, directora de
NacióDigital

16.30 h

Taula rodona: “El conflicte d’interessos”

A càrrec de Xavier Bernadí, director general de Dret i
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya; Sílvia Vèrnia, directora d’Anàlisi
de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de
l’ Ajuntament de Barcelona; David Fernández, periodista
i exdiputat del Parlament de Catalunya, i Alfonso
Puncel, sotssecretari de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana
HO MODERA: Xavier Muixí, periodista i director

d’Informatius a Betevé

A càrrec d’ Alba Gutiérrez, investigadora i coordinadora
de campanyes d’Access Info Europe; Gemma Calvet,
directora de Transparència de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i Mar Giménez-Salinas, directora de Control
de Gestió de l’Oficina per la Transparència i les Bones
Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona
HO MODERA: Catalina Serra, sotsdirectora del

diari ARA
13 h

CONCLUSIONS I CLOENDA:

Jaume Asens i Llodrà, quart tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets de la
Ciutadania, Participació i Transparència
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya

