EINES PER A UNA BONA GOVERNANÇA
DELS ENS LOCALS
Una visió internacional
11 de gener de 2021 - 16h
Sessió en línia – Inscripcions mitjançant formulari
DIPLOCAT i la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència organitzen un cicle de tres sessions telemàtiques sobre la
bona governança dels ens locals, posant èmfasi en la visió local i internacional. Adreçat
especialment a electes i tècnics de l’administració local, el cicle oferirà una visió teòrica de les eines
per a la bona governança a Catalunya i en l’àmbit internacional, i també una visió pràctica de les
mateixes.
La Generalitat de Catalunya a nivell local, i el Consell d’Europa i l’OCDE a nivell internacional, posen
a disposició dels ens locals eines perquè la participació democràtica i el bon govern siguin una
realitat, i els ciutadans participin en la presa de decisions i la confecció de propostes, com també
ofereixen eines per a la innovació i la transformació del sector públic.

PROGRAMA
16.00h

Benvinguda





16.15h

Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT.
Rosa Vestit, directora general d’Administració Local.
Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència.

Open Government Partnership (OGP) i el Pla de Govern Obert de Catalunya


16.45h

#OpenGov

Roger Buch, coordinador del Projecte OGP Catalunya, Secretaria de
Transparència i Govern Obert.

Casos pràctics
Moderadora: Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet i representant de
la Xarxa de Governs Transparents.




El portal de transparència de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Xarxa
de Governs Transparents: Marga Bonmatí, directora del Consorci AOC.
Govern Obert a Euskadi: Javier Bikandi, director d’Atenció a la Ciutadania i
Innovació i Millora de l’Administració del Govern d’Euskadi.
L’experiència escocesa: Oliver Escobar, professor de la Universitat d’Edimburg i
codirector de What Works Scotland.

17.45h

Torn de preguntes amb el públic

18.00h

Fi de la sessió

