
Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 
Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 
Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 
sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

El Portal de la transparència de la Diputació de Barcelona.  Pàgina 1 de 2 

EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

Dimarts, 14 de juny de 2016 

Vagó - Sala d'Actes 

Urgell, 187, edifici annex al Rellotge "Vagó" 3a. planta 

Presentació 

Aquesta jornada s’emmarca dins dels objectius del Pla d’actuació de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona 

de consolidar una administració transparent i professional als servei dels governs locals i de la ciutadania. 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a les 

administracions a la difusió de la informació pública d'una manera veraç i objectiva, garantint que aquesta es difongui 

d'una manera constant i actualitzada, facilitant-ne la consulta amb mitjans informàtics i organitzant-la per àrees de 

treball.  

Sota aquesta premissa es crea el Portal de transparència de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu principal de 

facilitar i garantir l’accés a la informació de manera clara, estructurada i entenedora. 

Objectius de la jornada 

• Donar a conèixer el projecte de transparència com a actuació dins d’un dels principals objectius estratègics del Pla 

de Mandat “Connectem el món local amb la transparència, el bon govern, la innovació democràtica i l'accés a la 

informació”  

• Generar sinèrgies entre els llocs de l’alta direcció que permetin idear, impulsar i definir nous projectes en clau de 

transparència.  

• Compartir l’experiència de participar en el projecte d’implantació del Portal de la Transparència de la Diputació de 

Barcelona. 

Continguts 

• Reflexió sobre el valor intrínsec de la transparència en les organitzacions públiques. 

• Presentació del marc legal aplicable al Portal de la Transparència de la Diputació de Barcelona i relació amb el 

Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

• Síntesi dels continguts obligatoris del Portal de Transparència. 

• Presentació de l'esquema de continguts del Portal de la Transparència. 

• Presentació de l'esquema de responsabilitats i les funcions-rols assignats. 

• Síntesi dels elements clau amb relació als valors i principis de la transparència, accés a la informació i bon govern. 

Destinataris 

Alta direcció de la Diputació de Barcelona. 
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Programa 

09.30 h Recepció d’assistents 

10:00 h El repte de la transparència als governs locals,  

a càrrec del Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, Coordinador general de la Diputació de Barcelona 

10:30 h Esquema de continguts, de responsabilitats i elements clau del Portal de transparència,  

a càrrec del Sr. Enric Herranz Moral, Director de Serveis de Formació, amb funcions de coordinació i direcció de 

la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials 

11:15 h Torn obert de preguntes 

11.30 h Cloenda 

Inscripcions 

Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicació Gestforma. 

Acreditacions 

Un cop acabada la jornada, les persones assistents es podran descarregar l’acreditació a través de l’aplicació 
Gestforma. 

Per a més informació 

Direcció de Serveis de Formació 

Tel. 934 049 300 

ds.formacio@diba.cat 


