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Els governs locals són una peça clau en el procés de refor-
ma i adaptació de l’Administració pública als nous temps. 
La crisi econòmica i financera que ha planat els darrers anys 
sobre el nostre país, juntament amb l’aprovació d’una plu-
ralitat de normes generals i sectorials que afecten de ple 
els governs locals (algunes de marcat caràcter involucio-
nista), són factors que han obligat aquestes institucions a 
replantejar-se el seu paper en el si del sector públic. La ne-
cessitat d’adaptar-se als canvis fa que els governs locals 
hagin de repensar les estratègies i mecanismes de gestió 
de la cosa pública local, prioritzant els objectius a assolir 
i posant en valor els seus actius més preuats (proximitat, 
capital humà, participació ciutadana …). En aquest context, 
l’Escola d’Estiu de Governs Locals vol oferir una formació 
especialitzada i d’actualitat adreçada als representants dels 
governs locals de Catalunya que els permeti afrontar amb 
èxit els reptes que planteja la Catalunya del futur.

L’Escola d’estiu pren com a referent l’obra formativa que va 
desenvolupar la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) i 
que va contribuir decisivament, mitjançant l’excel·lència for-
mativa i instructiva, a la modernització i europeització del 
país. Igual que succeí el 1914, les quatre diputacions ca-
talanes reafirmen avui el seu compromís amb la formació 
dels nostres electes locals i del personal al servei de les 
administracions locals i promouen aquesta Escola universi-
tària d’estiu, juntament amb la Fundació Aula d’Alts Estudis 
d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 
Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Escola 
aspira a esdevenir un clúster d’intercanvi d’experiències i 
de debat al voltant de la gestió pública local que perme-
ti avançar en la millora de la qualitat dels nostres governs 
locals perquè, com s’afirmava en el marc d’aquella obra 
formativa, “Tant o més urgent que preparar funcionaris és 
esvair l’atmósfera d’indiferencia que plana damunt la vida 
municipal, portar discussió i cercar orientacions als proble-
mes que ara bateguen amb més força; i, per a això, cal 
atreure els Alcaldes i Regidors, i a tothom a qui interessin 
aquestes coses”.

L’Escola s’estructura en dues sessions plenàries (divendres 
matí i dissabte matí) i una sessió d’abast sectorial (diven-
dres tarda) en què s’ofereixen dos seminaris optatius per-
què els assistents puguin escollir el que millor s’adapti a les 
seves inquietuds i necessitats. Enguany, el tema central de 
l’Escola d’Estiu de Governs Locals és el compromís cívic i 
el lideratge social dels governs locals de Catalunya. Aquest 
enfocament implica la necessitat d’adequar les estructures i 
esquemes de funcionament tradicionals, dissenyats bàsica-

ment per la provisió de serveis, per tal que els governs locals 
siguin capaços d’assolir reptes més ambiciosos que impli-
quin la transformació de la societat davant situacions que 
es perceben com a injustes. El clam unànime del món local 
davant la situació dels refugiats o la introducció de clàusules 
socials en la contractació pública són una mostra d’aquest 
compromís vers el canvi i d’assumpció col·lectiva de valors 
compartits. En aquest paradigma de cerca del propi espai 
com a organitzacions implicades en la defensa de principis i 
valors ètics i socials, els governs locals s’han vist influenciats 
per l’activisme ciutadà i la crítica davant les situacions de po-
larització i conflicte socials: els ciutadans han deixat de ser 
uns simples administrats passius per passar a convertir-se, 
en bona part, en catalitzadors de les polítiques públiques, 
perquè la transparència, la participació ciutadana i el reti-
ment de comptes esdevenen part imprescindible del procés 
de presa de decisions públiques. Ja no n’hi ha prou amb 
seguir uns procediments administratius establerts sinó que 
cal assumir una nova manera de governar, amb perspec-
tiva gerencial i centrada en el bon govern, l’assoliment de 
l’excel·lència, la millora de la qualitat i l’avaluació per resultats 
–a redós de la qual cobra una importància inusitada el debat 
actual sobre els avantatges i inconvenients de remunicipalit-
zar serveis públics que fins ara han estat objecte de gestió 
externalitzada–, però aquesta orientació no és incompatible 
amb el manteniment de l’esperit de servei a l’interès gene-
ral com a finalitat última i essencial dels governs locals. Cal 
escoltar i atendre les demandes de les comunitats locals, 
especialment de les persones més vulnerables, implicant-se 
en la millora de la cohesió i el desenvolupament social i en 
la resolució de desigualtats en la mateixa mesura que es re-
activa i dinamitza l’economia local, perquè no hem d’oblidar 
que les polítiques socials són també, en si mateixes, fonts 
de generació de riquesa. Aquesta edició de l’Escola d’Estiu 
ofereix dues ponències plenàries relatives als nous reptes 
socials dels governs locals, com són la implicació en projec-
tes socials i el seu paper en situacions d’emergència social, 
així com dos seminaris vinculats a l’acció de govern (Lide-
ratge i motivació d’equips en els processos de canvi; Ora-
tòria i comunicació) i es clou amb dues ponències plenàries 
sobre la governança local i la necessària interacció amb la 
ciutadania i, en aquest mateix context, sobre el procés de 
remunicipalització dels serveis locals.

INTRODUCCIÓ

DESTINATARIS

Electes i personal directiu de les entitats locals que vulguin millorar els seus coneixements i aprofundir sobre qüestions 
jurídiques, econòmiques i socials de competència municipal.

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurí-
dics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

DIRECCIÓ



DIVENDRES MATÍ - Plenari

9.00-9.45 h.  Acreditacions

9.45-10.30 h.  Inauguració. 
  
10.30-12.00 h.  La implicació dels governs locals en projectes aglutinadors del canvi social. La creació de xarxes i   
  l’impuls d’iniciatives de millora social. La col·laboració amb les entitats del tercer sector
  Dr. Joaquim Brugué Torruella, catedràtic de ciència política i de l’administració, Universitat de Girona

12.00-12.30 h. Descans

12.30-14.00 h. L’atenció efectiva de les necessitats socials pels governs locals: les situacions d’emergència social i com  
  fer-hi front
  Sr. David Saldoni de Tena, alcalde, Ajuntament de Sallent i president de la Comissió de Benestar Social  
  de l’ACM

14.00 – 16.00 h. Pausa dinar

TARDA - Seminaris

Taller 1:  Lideratge i motivació d’equips en els processos de canvi

16.00-17.00 h.  Lideratge i adaptació en un món topsy-turvy (disruptiu i canviant) 
  Sr. Enric Sagarra Costa, expert en innovació, Deusto Business School

17.00-18.00 h.  La relació entre polítics i empleats públics. Estratègies i instruments per motivar i cohesionar equips
  Dr. Jose Ramon Pin Arboledas, professor emèrit de Direcció de Persones en les Organitzacions i Ètica 
  Empresarial, IESE, i director de la Càtedra José Felipe Bertrán de Govern i Lideratge en l’Administració  
  Pública

18.00-18.30 h. Descans

18.30-19.30 h. Processos de coaching: generació de motivacions i objectius per assolir un lideratge eficaç
  Sra. Begoña Gozalbes Cutillas, experta en coaching polític

Taller 2: Oratòria i comunicació 

16.00-17.00 h.  L’estructuració i elaboració d’un bon discurs
  Sr. Jordi Estalella del Pino, advocat i professor d’oratòria, Universitat de Barcelona

17.00-18.00 h.  Parlar en públic: la importància de la comunicació no verbal en la transmissió del missatge
  Sra. Pilar Cerdà Magdalena, diplomada en art dramàtic i advocada

18.00-18.30 h.  Descans

18.30-19.30 h. Com improvisar un discurs breu
  Sr. Joan Torras Solanes, vicepresident, Associació de Debat UB-ADUB

DISSABTE  MATÍ - Plenari

9.30-11.00 h. La necessària interacció entre l’acció de govern i la ciutadania: la governança local i l’objectiu del bon  
  govern
  Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència política i de l’administració, Universitat Pompeu Fabra

11.00-11.30 h. Descans

11.30-13.00 L’aplicació de models de gestió de la qualitat a l’àmbit local: la discutida remunicipalització dels serveis  
  municipals a debat
  Dra. Júlia Ortega Bernardo, professora de dret administratiu, Universitat Autònoma de Madrid

PROGRAMA



Lloc de realització   Consell Comarcal d’Osona
   C/ Historiador Ramon Abadal Vinyals, 5 
   08500 Vic

Calendari  Divendres,  14 de juliol de 2017, de 9 a 19.30 hores
   Dissabte, 15 de juliol de 2017, de 9.30 a 14 hores

Dades de contacte ACM    Àrea de formació 93 496 16 11 o formacio@acm.cat

INFORMACIÓ GENERAL

Entitats col·laboradores:

Amb el suport de:

www.acm.cat/formacio/formacio-electes

INSCRIPCIÓ

PREU

• A - *Inscripció (inclou dinar divendres i esmorzars): 25 euros
• B - *Inscripció (inclou dinar divendres i esmorzars) + sopar: 40 euros
• C - *Inscripció (inclou dinar divendres i esmorzars) + sopar + habitació: 80 euros

* Caldrà confirmar la modalitat (A,B o C) amb la inscripció de la plaça.


