COL·LEGI DE SECRETARIS,
INTERVENTORS I TRESORERS
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
DE GIRONA

JORNADA SOBRE EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
EN L’ÀMBIT LOCAL
GIRONA, 9 d’octubre de 2019
PROGRAMA
9.00-9.15 h: Rebuda dels assistents.
9.15-11.15 h: Aspectes generals del dret d’accés a la informació pública, regulacions
especials, procediment de tramitació de sol·licituds, límits i protecció de dades.
11.15-11.45 h: Descans.
11.45-13:00 h: Òrgans que vetllen pel compliment i garanties del dret d’accés, doctrina i
criteris interpretatius, sessió de casos pràctics propis de l’àmbit local.
13:00-13.30 h: Torn de preguntes.
OBJECTIU
L’objectiu de la jornada és, aprofundir en la naturalesa jurídica del dret d’accés a la informació
pública regulat a les lleis de transparència. Diferenciar el dret d’accés de la resta de
regulacions especials de dret d’accés a la informació pública. Conèixer el procediment de
tramitació de les sol·licituds i expedients de dret d’accés a la informació pública en l’àmbit
local amb especial menció a l’aplicació de límits i a la protecció de dades. Conèixer els òrgans
que vetllen pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública, les seves
funcions, la seva doctrina i els criteris interpretatius. Aprofundir en els casos més comuns en
l’àmbit local.
DESTINATARIS
Secretaris/àries i interventors/es d’administració local, tècnics i personal administratiu de les
corporacions locals, alcaldes/esses, regidors/es, diputats/des provincials, consellers/eres
comarcals, personal acadèmic i qualsevol altra persona interessada en l’objecte de la jornada.
DATA, HORARI I LLOC
Data: Dimecres 9 d’octubre de 2019 - Horari: de 9.00 a 13.30 hores
Lloc: Aula Magna de la Casa de Cultura (Plaça de l’Hospital, 6 de Girona).
PROFESSORAT
Sr. Pol Puigdomènech Clot, Tècnic de transparència i administració electrònica de la
Diputació de Girona, professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de
Girona i Co-Director del Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert de la Fundació
Universitat de Girona.
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PREU
S’estableix una quota d’inscripció de 60,00 euros (50,00 euros per a col·legiats/ades del
CSITAL Girona).
INSCRIPCIONS
S’hauran de formalitzar mitjançant la pàgina web del Col·legi: www.csitalgirona.com
O bé, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça cositalgirona@gmail.com, tot
indicant nom i cognoms, DNI i lloc de treball, i el pagament de la matrícula per transferència
bancària al núm. de compte ES98 2100 8101 9123 00156346.
Les places són limitades.
CERTIFICAT
A les persones inscrites que assisteixin al curs se’ls expedirà un certificat d’assistència.
CONDICIONS DE LA INSCRIPCIÓ
1.- La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la
data de la seva celebració.
2.- La confirmació, per part del CSITAL Girona, de la inscripció en l'acció formativa genera la
meritació de la quota d'inscripció.
3.- La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Girona) de
la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret
a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la
factura emesa pendent d'abonament.
4.- La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima
de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada
amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués
estat abonada.
5.- Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran
inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Girona, fins que
no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per
part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL
Girona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
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ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona
C/ Joan Maragall, 19, entresòl 1 A, 17002 Girona
Telèfon: 972203631
E-mail: cositalgirona@gmail.com
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

