Arxius públics davant la
implementació de la llei
de transparència. Accés
a la informació pública
15 i 17 de setembre de 2020
Barcelona
Presentació
En aquesta formació i sempre des de la vessant més pràctica es donaran
a conèixer les obligacions que implica la legislació de transparència i
accés a la informació pública en els ens locals.

program

1. Estructura de la Llei: els tres àmbits d’actuació de la Llei:
1.1. Què entenem per transparència.
1.2. Què entenem per accés a la informació pública.
1.3. Què entenem per bon govern i per govern obert.
1.4. L’aplicació de la Llei de transparència en les entitats locals.
2. Obligació genèrica de l’ens local en l’àmbit de transparència. La gestió
documental i l’administració electrònica.
2.1. Quin tipus d’informació ha de publicar l’ens local: els arxius públics i les
obligacions concretes de transparència .
2.2. La informació de rellevància jurídica per l’ens local.
2.3. Com s’ha de facilitar la informació al ciutadà per ser un ens local
transparent.
2.4. Paper dels arxius públics i els seus procediments en la implementació
de la Llei de transparència.
2.5. Arxius, Administració electrònica i transparència i accés a la informació
pública
3. Dret d’accés i procediment.Com s’han de tramitar les sol•licituds
d’accés a la informació.
3.1. Introducció sobre el dret d’accés. Finalitat del dret d’accés Com
s’exerceix el dret d’accés a la informació pública.
3.2. Procediment: iniciació.
3.3. Procediment: instrucció.
3.4. Procediment: resolució.
4. Els límits de la transparència.
4.1. Introducció sobre els límits al dret d’accés.
4.2. Principis generals.
4.3. Límits.
4.4. Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri. El dret a la
protecció de dades personals com a límit.

Docent
Aurora Baena, Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona i Executive Màster in Públic Administration per
ESADE. Va ser cap del Servei de Verificació de programes d’ocupació
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de
Catalunya, i directora de Serveis del Departament d’Economia de la
Generalitat de Catalunya.
Durada
10 hores
Horari
De 9.30 a 14.30 hores
Destinataris
Personal de l’administració local catalana que necessiti tenir coneixement
sobre els drets, les obligacions i les altres implicacions derivades de les lleis
de transparència i accés a la informació pública.
Lloc de realització del curs
IdEC (Institut d’Educació Contínua)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se
celebrarà per mitjà d'una plataforma virtual
Certificat
Es lliurarà un certificat a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de
les hores lectives del curs.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 7 de setembre de 2020. La inscripció
és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les
inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció
de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del
formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

