
 

   

EINES PER A LA BONA GOVERNANÇA DELS ENS 
LOCALS I LA INNOVACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 

16 de juliol de 2021 - 9.30h a 11.30h 
Sessió en línia – Inscripcions mitjançant formulari 

DIPLOCAT i la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert tanquen 
amb aquesta sessió el cicle sobre la bona governança dels ens locals, que ha posat èmfasi en la 
visió local i internacional.  
 
Adreçat especialment a electes i tècnics de l’administració local, la sessió  se centra en les eines 
que el Consell d’Europa i l’OCDE posen a disposició dels ens locals per a la innovació i la 
transformació del sector públic, així com per a millorar la participació democràtica i el bon govern. 
 
En aquesta sessió també coneixerem de primera mà quina ha estat l’experiència de diverses 
administracions locals en la utilització d’alguna d’aquestes eines. 
 
PROGRAMA                 #OpenGov 

9.30h  Benvinguda  
 Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. 
 Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert. 

 
9.40h Eines del Consell d’Europa per a la bona governança 

 Cesare Colombo, Senior Project Officer, Centre d’expertesa per al bon govern, 
Direcció de Dignitat Humana, Igualtat i Governança del Consell d’Europa. 

10.10h Eines de l’OCDE per a la innovació al sector públic   
 Mauricio Mejía, analista de polítiques de govern obert i innovador a l’OCDE. 

10.40h Exemples de casos pràctics 

Moderadora: Àstrid Desset, vicepresidenta de l’àmbit de projecció exterior de l’ACM 
(Associació Catalana de Municipis). 

 Segell d’Excel·lència en Governança (ELoGE) del Consell d’Europa: M. del Mar 
Zabala, directora general de  EUDEL (Associació de Municipis del País Basc). 

 Els processos participatius en el projecte VILAWATT: Pere Gutiérrez, coordinador 
Projecte VILAWATT, Ajuntament de Viladecans. 

 
11.10h  Debat 

11.30h  Fi de la sessió 
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