
Transparència
i Govern Obert
1er aniversari
Voleu conèixer la comunitat i saber 
què hem fet durant el primer any?

Què és la comunitat de Transparència i Govern Obert?

1 Transparència

2 Accés a la 
informació pública

3 Bon govern

4 Dades obertes

És l’espai que el Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació 
de Barcelona posa a la vostra disposició per tal de compartir, 
informar, donar a conèixer i proposar-vos formació per a que 
pugueu estar al dia en tot moment de la transparència, accés 
a la informació pública, el bon govern i les dades obertes. 

Àrea d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial

Suport als governs locals des del Gabinet d’Innovació Digital  

Aquest any...

Quants formeu part
de la comunitat?

Què hem publicat?

222
notícies

131
activitats d’agenda
del territori

33
infogra�es, guies
i manuals

11
vídeos a Youtube447

usuaris i seguim creixent...

8,5
Sobre 10 punts

La valoració mitjana dels cursos per part 
dels participants supera el 8,5 punts
(sobre 10 punts)

• Dit i fet (2 edicions)
• La gestió del Dret d’Accés a  
 la informació  pública als ens  
 locals
• Com editar el portal de    
 transparència local
• Gestionar la transparència   
 dins de les organitzacions

Quina formació 
hem realitzat?

5
cursos

120
participants acreditats

8
consells 
comarcals

27
ens locals han 
sol·licitat aquest 
recurs de catàleg 
en el 2022

99
ens locals bene�ciaris
de les accions

549
accions

Què més trobareu a la comunitat?

Sala de ponents
Articles elaborats per experts en els diferents 
àmbits de la comunitat i experiències i bones 
pràctiques explicades pels seus protagonistes.

Bones pràctiques en Transparència
i Bon Govern
Mapa en el que es pot visualitzar totes les bones 
pràctiques que vosaltres mateixos ens proposeu. 

Les podeu consultar a:

Transparència
https://governobert.diba.cat/node/415

Bon govern
https://governobert.diba.cat/node/436

Informa’ns sobre la teva bona pràctica a: 
https://governobert.diba.cat/node/621

Xarxa de Suport al Govern 
Digital (XSGD) 

La Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) 
és una agrupació voluntària formada per la 
Diputació de Barcelona i per tots els 
consells comarcals de la seva demarcació 
que presten serveis per donar suport a 
l’administració digital i afavorir la 
transparència dels ajuntaments.

Actualització del Portal de transparència 
La XSGD presta suport directe als ajuntaments 
amb menys de 1.000 habitants: 39 ens locals han 
rebut aquest suport amb 52 accions.

Adaptacions a la Seu electrònica SeTDIBA

Donar a conèixer serveis o actuacions SeTDIBA

Gestió dels tallers a empreses i entitats

Suport i seguiment en desplegar noves 
funcionalitats SeTDIBA

Con�guració de certi�cats / lectors de targetes / 
escàners / etc.

Formularis
Espai per realitzar consultes sobre àmbits que 
tractem a la comunitat.

Consulta’ns a:

Accés a la informació pública
https://governobert.diba.cat/node/435

Bon govern
https://governobert.diba.cat/node/628
(Per poder utilitzar aquest servei cal que estigueu validats a la comunitat 
com a membre)

 

33 consultes
resoltes

Xarxa de Governs Transparents 
de Catalunya

La Diputació de Barcelona forma part de la 
Xarxa de Governs Transparents de Catalunya i 
funciona a través de diversos grups de treball. 
El Gabinet d’Innovació Digital forma part del 
grup de treball de Transparència Local que 
forma part de la XGT.

Gestió de la transparència municipal

Suport a la gestió de la transparència municipal 
amb l'objectiu d'impulsar governs locals 
transparents i propers a la ciutadania.

Xarxa de Suport 
al Govern Digital

XSGD

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

300 bones 
pràctiques 
incorporades


