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CONVENI – Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 

1. Objecte: 

Establiment d’un marc permanent i estable de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació 
per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (Llei 19/2014), en llurs àmbits competencials respectius i facilitant 
les formes de cooperació necessàries.  
El marc de relació estable constituït pel present Conveni pren la denominació de “Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya”.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – FMC – Departament de Governació i Relacions Institucionals – Consorci Administració 
Oberta de Catalunya – Escola d’Administració Pública de Catalunya – Diputació de Barcelona – 
Diputació de Girona – Diputació de Lleida – Diputació de Tarragona 

 
3. Data de firma: 

02/06/2015 

 
4. Duració: 

4 anys, prorrogat automàticament per anualitats  
  

5. Drets i obligacions: 

1. L’Administració de la Generalitat comunicarà a les parts signatàries els projectes relacionats amb 

el desenvolupament del Portal de Transparència i escoltarà i valorarà llurs propostes i observacions. 

  

4. L’Administració de la Generalitat impulsarà les actuacions necessàries per posar a disposició de 

tots els governs locals, a través del Consorci AOC, solucions tecnològiques comunes que els 

permetin disposar de llurs propis portals de transparència.  

 

4. Les diputacions provincials signatàries impulsaran la creació dels portals de transparència dels 

governs locals utilitzant les solucions que facilitarà l’Administració de la Generalitat a través del 

Consorci AOC o bé mitjançant els portals de transparència creats per les pròpies diputacions sempre 

garantint la interconnexió i interoperabilitat amb el Portal de Transparència de Catalunya. 

 

5. Les entitats associatives dels ens locals col·laboraran en el foment dels portals de transparència 

de les administracions locals i, si escau, en el suport a aquestes administracions en l’àmbit de la 

publicitat activa, la interconnexió de portals i la integració d’informació.  

 

6. La Generalitat, a través de l’AOC, posarà a disposició dels governs locals altres solucions 

tecnològiques, així com el suport necessari, en l’àmbit de les sol·licituds d’accés a la informació, 

l’emmagatzematge i l’alimentació de dades.  

Les diputacions i les entitats associatives d’ens locals fomentaran l’adopció d’aquestes solucions per 

part de les administracions locals i contribuiran a la interconnexió i la interoperabilitat  entre les 

solucions ja existents i les que siguin objecte de nova creació.  
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7. Es promourà la constitució d’unitats d’informació en el si de les Administracions de Catalunya, 

amb funcions de coordinació, comunicació, suport i assessorament als òrgans de l’administració 

respectiva i als ciutadanes en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública. 

 

8. L’Administració de la Generalitat proposarà que el reglament d’organització i funcionament de la 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública tingui en compte les peculiaritats de 

l’Administració local en l’exercici de les seves funcions.  

 

9. La Generalitat de Catalunya i les Diputacions es comprometen a elaborar un programa de suport 

conjunt a les entitats locals, especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i 

operativa, per a l’aplicació de la llei.  

 

10. La Generalitat, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, proposarà un programa 

de formació de a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics i persones obligades per al 

Llei.  

 

11. Es crea una Comissió de Seguiment del conveni, amb les funcions especificades en aquest.  

 

12. Per a l’anàlisi i desenvolupament de les actuacions previstes en el conveni es crearan dos grups 

de treball, un jurídic i un tecnològic, que actuaran coordinats entre ells i amb la Comissió de 

Seguiment 

 
 

6. Obligats: 
 

ACM – FMC – Departament de Governació i Relacions Institucionals – Consorci Administració 

Oberta de Catalunya – Escola d’Administració Pública de Catalunya – Diputació de Barcelona – 

Diputació de Girona – Diputació de Lleida – Diputació de Tarragona 

 
7. Estat d’execució: 

 
Vigent 
 

 

 


