
 

JORNADA SOBRE  

LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA,  
ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 

 
Com afecta a les empreses i entitats del Sector públic i a les empreses 

i entitats privades que contracten amb l’Administració?  

 
 

Data: Dijous, 19 de març de 2015  
Lloc:  Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  
         C. Mallorca, 283 – Barcelona (Planta 8) 

 
Presentació: 
 
Amb l’aprovació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la Llei estatal 19/2013, de Transparència, les entitats 
i empreses del sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica (consorcis, 
agències, fundacions, societats mercantils...) i les entitats i empreses privades que 
contracten amb l’administració pública, han d’observar i complir amb les obligacions 
que, en matèria de transparència, estableix aquesta llei. 
 
Encara hi ha moltes preguntes sense resposta. Per això, BUFET VALLBÉ, amb la 
vocació de buscar resposta als interrogants que existeixen, ha organitzat una jornada 
de treball, comptant amb experts qualificats en cada àmbit. 

 
Programa: 
 

9.15 - 9.30 h. Benvinguda i presentació de la jornada, a càrrec de Paco 
Carretero, advocat i soci director de Bufet Vallbé. 
 

9.30 – 10.30 h.  Quina Llei de transparència tenim i quins objectiu es 
fixa?  
 
A càrrec d’Antoni Bayona i Rocamora, Lletrat Major del 
Parlament de Catalunya i professor titular de Dret administratiu 
a la UPF. 
 
(Preguntes i debat) 
 

10.30 – 11.00 h. Quines entitats i empreses han de complir la Llei? 
 
A càrrec de Javier Vicente, advocat i soci de Bufet Vallbé. 
Responsable de l’àrea de dret administratiu. 
 
(Preguntes i debat) 
 



 

11.00-11.30 h. Pausa /cafè 

11.30 – 12.15 h. Quines són les previsions de desplegament normatiu de 
la Llei? 
 
A càrrec de Xavier Bernadí Gil, director de l’Oficina per al 
Desenvolupament de l’Autogovern, del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i professor de Dret administratiu a la UPF. 
 
(Preguntes i debat) 
 

12.15 -13.00 h. La transparència en l’àmbit de les Fundacions i la nova 
llei del Protectorat. 
 
A càrrec d’Olga Delpeix Borrell, subdirectora general d’Entitats 
jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i d’Àngel Fernández, advocat associat de Bufet 
Vallbé, expert en dret de fundacions. 
 
(Preguntes i debat) 
 

 Moderador i conclusions: 
 
Carles Mundó, advocat associat de Bufet Vallbé, expert en dret 
civil i membre de l’Observatori del Dret Privat de Catalunya. 
 

 
 

Organitza: 
 

 
 

Col·labora: 

            
 
 

Inscripció: 
 
Podeu fer la inscripció, fins el dia 13 de març de 2015 a través de l’adreça 
bufet@vallbe.cat i del telèfon 93 272 45 80. 
 

La inscripció és gratuïta i les places són limitades. 


