
GESTIÓ UNIVERSITÀRIA TRANSPARENT I OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 
 
Dimarts i dijous de 12: 30 a 14:30 hores 
 
14 de juny (Comença a les 11:30), 19, 21, 26 i 28 de juny, 3 i 5 de juliol. 
 
20 hores (15 presencials, 5 de Treball no presencial). 
 
Organitza: OCDS (VICIM); Activitat subvencionada per la Conselleria de Conselleria 
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de la Generalitat 
Valenciana 
 
 
PROGRAMA 
 
Introducció 
 
(14 de juny, 11: 30-12: 30, David Joan Marí i Garcia, Tècnic Superior OCDS-UJI 
 
1. L'Agenda 2030 i els ODS 
 
2. Experiències universitàries i la cooperació amb la Generalitat Valenciana en la 
difusió dels ODS 
 
  
 
Mòdul 1.- La participació ciutadana en l'àmbit universitari (Prof. Dra. Lidón Lara 
Ortiz, professora associada, àrea de Dret Administratiu, Dept. Dret Públic) 
 
14 de juny, 12:30-14:30 
 
- Concepte i finalitat de la participació ciutadana 
 
- Vies de participació ciutadana 
 
- La seua aplicació en l'àmbit universitari. 
 
Mòdul 2.- El dret d'accés a la informació pública (Prof. Lidón Lara Ortiz i Sara 
Sistero Ródenas) 
 
19 de juny, 12: 30-14: 30, Prof. Lidón Lara Ortiz 
 
 - Concepte i naturalesa jurídica del dret d'accés a la informació pública. 
 
- Els límits del dret d'accés: especial consideració a la regulació de la protecció de 
dades. 
 
21, 26 i 28 de juny, 12: 30-14: 30, Prof. Sara Sistero Ródenas, professora associada, 
àrea de Dret Administratiu, Dept. Dret Públic 



 
1. Dret d'accés a la informació pública i la sostenibilitat: Dret fonamental per a la 
sostenibilitat: Els Objectius de l'Agenda 2030: "institucions sòlides" (institucions 
eficaces, responsables i transparents; rendició de comptes); educació de qualitat; 
innovació; igualtat; medi ambient; Claus de la transparència passiva. 
 
a. Regulació legal i reglamentària del procediment d'accés a la informació pública. 
Especial referència a la informació ambiental. 
 
2. La universitat com a subjecte obligat a resoldre sol·licituds d'informació pública. 
 
a. Biblioteques i accés a la informació (significativa). 
 
b. La universitat com a ens col·laborador (formació i ciència de la transparència) 
 
3. Autoritats independents de garantia (Consells de transparència): Cultura 
administrativa, ponderació i resolució de conflictes. Resolucions dels consells de 
transparència en matèria d'universitats. 
 
  
 
Mòdul 3.- Transparència i contractació pública 
 
3 i 5 de juliol, de 12:30-14:30, Prof. Dra. Marta Oller Rubert, professora contractada 
doctora, àrea de Dret Administratiu, Dept. Dret Públic 
 
 


