REPENSEM L’AJUNTAMENT
JORNADA DE TREBALL INTERN SOBRE GOVERN OBERT A L’AJUNTAMENT DE VNG
Edifici Neàpolis, divendres 16 i 23 d’octubre de 2015

PROGRAMA
Divendres dia 16
09.00 Recepció participants
09.15 Presentació i benvinguda jornada
Juan Luís Ruiz, primer tinent d’alcaldia i regidor de Govern Obert
Carles Agustí, director d’Innovació i Qualitat Democràtica. Generalitat de Catalunya
Neus Lloveras, alcaldessa
09.45 Contextualització de les jornades (Josep Maria Canyelles i Albert Huerta)
10.00 Primera ponència (Victoria Anderica)*
10.45 pausa cafè
11.15 Segona ponència (Xavier Marcet)*
12.00 Organització i distribució grups de treball
12.15 Grups de treball (1a part )
13.00 descans
13.10 Grups de treball (2a part)
14.00 Posada en comú
14.30 Final primera jornada
Divendres dia 23
09.30
10.15
11.00
11.20
11.30
12.30
12.45
13.45
14.00

Primera ponència (Mila Gasco)*
Segona ponència (Alberto Ortiz)*
pausa cafè
distribució grups de treball
Grups de treball (1a part)
descans
Grups de treball (2a part)
Posada en comú
Final jornades

Organitza:

amb el suport del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica

Victoria Anderica
Actualment dirigeix el projecte de Transparència a l’Ajuntament de Madrid que s’impulsa
des de l’Àrea de Govern de Participacipació Ciutadana, Transparència i Govern Obert.
Entre les seves responsabilitats està l’aprovació i implementació de mesures de
transparència a l’Ajuntament de Madrid.
Anteriorment va treballar com a investigadora i coordinadora de campanyes de la ONG
Access Info Europe, organització orientada a promoure i protegir el dret d’accés a la
informació a Europa i al món, com a eina per facilitar la participació pública en la presa de
decisons.
Xavier Marcet
És president de Lead To Change, una empresa de consultoria en innovació estratègica
que té per missió ajudar a les empreses a desplegar models d’innovació i apoderament
corporatiu. Té la seu entre Barcelona, Boston i Santiago de Chile
Mila Gasco
Membre del grup de recerca de l’Institut de Governança i direcció Pública d’ESADE i de
l’Institut d’Innovació i gestió del coneixement també d’ESADE. Ha treballat en diversos
estudis i projectes d’investigació en la gestió del canvi en les administracions. Gran
coneixedora de les experiències de Govern Obert arreu del món
Alberto Ortiz de Zárate
Expert en Govern Obert es defineix com a interessat en el CANVI en majúscules. De
reconegut prestigi en l’àmbit de la innovació al sector públic. Assessor, conferenciant i
docent en matèria de Govern Obert, Open Data i innovació pública. Entre 2009 i 2013 va
ser director d’Atenció Ciutadana al Govern Basc amb un paper destacat en la política de
Govern Obert.

Col·laboren:

