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Barcelona, 21 d’abril de 2016
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Presentació
La Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Genera-
litat de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Barcelona 
i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Ca-
talunya organitzen el 9è Laboratori d’Arxius Municipals. 
Aquest novè laboratori vol continuar essent un espai de 
trobada en què l’intercanvi d’experiències, el debat i la 
reflexió dels arxivers i arxiveres municipals contribueixin 
a l’avenç en l’acció dels mateixos arxius municipals.

La jornada s’iniciarà amb la ponència “Transparència, 
Arxius i Administració local”, que presentarà una pano-
ràmica sobre la legislació actual en matèria de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern. 

En el context social actual, la regulació dels principis de 
transparència i accés a la informació pública ha de perme-
tre avaluar la qualitat democràtica de les organitzacions i 
el funcionament de l’Administració pública.

La transparència i el dret d’accés a la informació públi-
ca, esdevenen eines de control de l’Administració i de la 
seva activitat. Les mesures de bon govern i de govern 
obert han d’assolir un major grau d’exigència en les obli-
gacions dels serveis públics i les persones responsables 
implicades i, alhora, afavorir una major participació i 
compromís de la ciutadania en la definició de les políti-
ques públiques.

A tall de reflexió general, els arxius municipals des dels 
inicis de la nostra societat democràtica han tingut una 
vocació activa de servei per garantir l’accés dels do-
cuments que gestionen i custodien, malgrat l’entramat 
legislatiu existent. Cal valorar fins a quin punt aquesta 
recent legislació impulsa i facilita la funció dels arxivers 
i arxiveres i dels arxius, en l’àmbit de l’accés.

Per tant, aquesta jornada vol analitzar l’estat actual de 
tot això, intercanviar experiències i debatre sobre les ex-
pectatives d’aquesta nova legislació. Estem convençuts 
que només d’aquesta manera podrem compartir la feina 
feta fins ara i plantejar aquells objectius i actuacions que 
ens permetin avançar en l’accés dels documents i infor-
mació públiques dels arxius municipals, de forma més 
eficient i eficaç.



DIÀLEG COMPARTIT
Transparència i accés
als arxius municipals
El dret d’accés a la informació pública és una de les 
funcions que els arxius municipals tenen encomanades 
envers els ciutadans. El debat de l’accés entre els arxivers 
municipals no és una novetat; en diverses jornades i 
fòrums professionals ha estat objecte del seu tractament 
i discussió. Quin són els elements que aporta la recent 
legislació? Com poden aprofitar els arxius municipals 
aquestes noves polítiques per potenciar i dinamitzar les 
polítiques pròpies d’accés, comunicació i difusió?

TAULA RODONA
Transparència i accés a
la informació pública: 
drets i responsabilitats 
compartides
Les noves polítiques de transparència i d’accés a la 
informació pública estableixen drets i obligacions jurídiques 
per tal d’establir el control social de l’Administració i de la 
seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica. 
Com veuen els diferents agents implicats la implantació del 
que podríem anomenar aquesta “nova cultura”? Els arxius 
municipals, en particular, quin paper hi juguen? Com es 
coordinaran els diferents agents?

DIÀLEG COMPARTIT
Transparència i gestió documental 
El concepte de gestió documental es va incorporar en 
la legislació d’arxius l’any 2001. Ara s’incorpora a la Llei 
19/2014 per garantir que la transparència arribi a bon 
port. Alhora, la llei d’arxius del 2001 passa a denominar-
se Llei d’arxius i gestió de documents. Si bé fins ara la 
gestió documental estava emparada per la legislació 
d’arxius, a partir d’ara pren protagonisme en les noves 
polítiques públiques. Quina implantació ha tingut la 
gestió documental fins a l’actualitat? Cal optimitzar 
aquesta visualització de la gestió documental per 
potenciar-la més i millor en el si de les administracions?

DIÀLEG COMPARTIT
Transparència i dades obertes
Per tal de millorar la transparència, generar valor a 
la societat i promoure la interoperabilitat entre les 
administracions, les dades obertes com a conjunts de 
dades produïdes o recopilades per organismes públics es 
posen a disposició de la ciutadania per mitjà d’Internet, 
facilitant alhora la consulta i la reutilització de la informació. 
Quina és la realitat actual d’aquesta política de dades 
obertes? Com hi poden contribuir els arxius municipals?
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9.00 h
Recollida de la documentació

9.30 h
Presentació de la jornada a càrrec 
dels representants de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya.

10.00 h
Ponència 
Transparència, Arxius i 
Administració Local, a càrrec de 
Manuel Villoria (Universidad Rey Juan 
Carlos)

11.15 h
Pausa

11.45 - 13.45 h
Diàlegs compartits
01. Transparència i accés als arxius 
municipals
Moderador: Isaac Álvarez (Arxiu 
Municipal de Castellbisbal)
Lluís-Esteve Casellas (Arxiu Municipal 
de Girona) i Roger Cots (Ajuntament de 
Gavà)

02. Transparència i gestió 
documental
Moderador: Alan Capellades (Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental)
Joaquim Borràs (Arxiu Municipal 
de Barcelona) i Jordi Masias 
(Assessorament i gestió en TIC,SL AGTIC)

03. Transparència i dades obertes
Moderador: Joan Soler (Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya)
Julio Cerdá (Archivo Municipal de 
Arganda del Rey) i Karma Peiró (Nació 
Digital)

16.00 h
Taula rodona
Transparència i accés a la 
informació pública: drets i 
responsabilitats compartides
Moderador: Josep Matas (advocat)
> Gemma Calvet  (Agència de 

Transparència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona)

> Lluís Cermeno (Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental)

> David Fernández (periodista i exdiputat)
> Vicenç Ruiz (Associació d’Arxivers-

Gestors de Documents de Catalunya) 

18.30 h
Cloenda
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