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Des de fa anys, les àrees de formació de les diputacions de 
Tarragona, Lleida i Girona amb l’aixopluc i coordinació de la 
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) gestionen un 
part de la formació adreçada als treballadors públics dels ens 
locals, a través de l’Acord per a la Formació Contínua dels 
Empleats de les Administracions Públiques (AFEDAP).

L’any passat, des de que va començar la pandèmia del Co-
vid-19, atès la situació excepcional que viu el país, i davant la 
impossibilitat de realitzar de forma segura formació presencial, 
vàrem decidir, totes quatre institucions, crear un catàleg de 
formacions telemàtiques. Aquest fet, va suposar coordi-
nar-nos les quatre institucions per poder fer programacions 
conjuntes de forma ràpida i efectiva. D’aquesta manera suplí-
em la manca de formació presencial sense deixar de banda la
importància que suposa el fet formatiu per al treballadors i les
treballadores de les administracions locals.

En vista del gran interès que varen suscitar les edicions anteri-
ors,  hem seguit ajuntant esforços de cooperació totes quatre
institucions per oferir a les treballadores i treballadors de les 
administracions locals del país, la possibilitat de seguir com-
plementant i perfeccionant les seves capacitats o coneixe-
ments.

També som conscients, que és un tipus de formació, que en-
caixa  perfectament en l´època que ens ha tocat viure, evolu-
cionant  de forma natural, cap a la formació telemàtica que és 
signe, ja no  només dels temps complicats que estem vivint, 
sinó de l´època.

Sent així més eficients, a l’hora d’arribar a tot el territori i a tots
per igual. De tota manera, i en nom de tots quatre, seguim 
agraint-vos la feina que esteu fent. No és fàcil fer que les nos-
tres administracions “funcionin” amb normalitat, eficàcia i efi-
ciència, malgrat les circumstàncies actuals.

Presentació

Destinataris
Aquesta proposta formativa no presencial està adreçada a 
tots els treballadors de l’administració local, que estan dins 
el Pla Agrupat AFEDAP 2021.

Informació
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb:

Diputació de Lleida: Tel. 973 704 173 - esarrat@diputaciolleida.cat

Diputació de Girona: Tel. 972 185 036 -  formacio@ddgi.cat

Diputació de Tarragona: Tel. 977 291 410 - formacio@dipta.cat 

ACM: Tel. 934 961 616 - formacio@acm.cat

Inscripcions
Podeu fer les inscripcions a través de l’enllaç de cada curs. 
Places limitades.



Oferta formativa

> Curs pràctic de contractació 
(3a edició)

Dates: 22, 26, 29 d’abril i 4 i 7 de maig
Durada: 10 hores

Objectius: Curs on es vol donar una visió global del procés 
de contractació des de la seva vessant més pràctica i d’ob-
tenció de resultats. Consta de cinc blocs diferenciats, però 
que formen part d’un mateix procés.

DIA I (22 d’abril de 9.30 a 11.30 h.): ‘La contractació 
per emergència, quan, com i per què? Sempre, de 
tant en tant, en comptades ocasions o mai?’

Objectius: Es donarà un breu repàs a les diferents inter-
pretacions sobre la contractació d’emergència emeses en 
període de turbulències, intentant extreure una visió genèri-
ca sobre les seves possibilitats pràctiques.

Formadora: Maria Llum Bruno i García, secretària del 
Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i 
assessora jurídica.

DIA II (26 d’abril de 12.00 a 14.00 h.): ‘El dia a dia 
dels contractes menors a l’administració local’

Objectius: La gestió de la contractació menor als ajunta-
ments petits i mitjans: regulació jurídica, tramitació, tipologi-
es i alternatives a aquest tipus de contractes.

Formadors: Gemma Casanovas i Andrada, assessora/ge-
rent organització municipal de l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires.
David Sànchez i Blanco, responsable de contractació a 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i advocat assessor 
en diverses entitats públiques.

DIA III ( 29 d’abril de 12 a 14 h.): ‘Conflictivitat jurídi-
ca de la contractació pública en l’àmbit local’

Objectius: S’exposaran el principals eixos de la contracta-
ció pública en l’àmbit local que han estat més susceptibles 
d´impugnació. 

Formadora: Carme Lucena, vocal del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic.

DIA IV (4 de maig de 12.00 a 14.00 h.): ‘El control 
dels contractes en fase d’execució. El responsable 
municipal del contracte’

Objectius: Regulació de la figura responsable del contrac-
te en la LCSP. Funcions assignades: control i seguiment, 
resolució d’incidències. Millorar el nivell de qualitat de la 
prestació. Problemàtica: manca de mitjans humans, dèficit 
de formació i/o experiència, reticències internes (polítics) 
i externes (contractista). Exemple pràctic: implantació del 
responsable del contracte a Salou.

Formador: Jordi Martí, cap de la unitat de control executiu 
de concessions i contractes de l’Ajuntament de Salou.

DIA V ( 7 de maig de 9.30 a 11.30 h.): ‘La utilització 
de les tècniques de racionalització i el pla anual de 
contractació a l’administració local’

Objectius: Curs eminentment pràctic, basat amb l’exposició 
de l’experiència dels ens locals mitjans en matèria de contra-
ctació pública. S’explicarà el dia a dia, com es sobreviu a 
la contractació compaginant-la amb la resta de tasques i 
amb uns recursos humans totalment limitats amb nombre i 
especialització. Es farà especial atenció a com s’hauria de 
planificar la contractació. Aquesta sessió permetrà a tots els 
assistents poder exposar els seus dubtes, necessitats i pro-
blemes, posar-los en comú i intentar trobar vies de solució 
i sistemes de cooperació per fer més eficaces les àrees de 
contractació local.

Formadores: Marta Arxé i Llagostera, tècnica d’Administra-
ció General, contractació administrativa i àrea de Secretaria 
del Consell Comarcal del Ripollès.
Verònica Arasa i Gallego, responsable de contractació i 
patrimoni de l’Ajuntament d’Amposta.

Inscripcions abans del 19 d’abril: 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-practic-contra-
ctacio-3a-edicio

Promotor de l’acció: ACM
Coordinació i dinamització de les 5 sessions: Carles Bassa-
ganya i Serra, ex cap de contractació de l’ACM.

https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-practic-contractacio-3a-edicio
https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-practic-contractacio-3a-edicio


Oferta formativa

> Gestió de projectes per 
mitjà de les metodologies 

àgils
Dates: 4, 6, 11 i 13 de maig
Durada: 8 hores

Horari: De 9.30 a 11.30 h.

Objectius:  El curs donarà les eines per a comprendre els 
principis dels mètodes àgil i els seus beneficis. Iniciar l’apli-
cació dels mètodes àgil i aportar major valor als projectes 
amb les metodologies Àgil i Scrum. 

Formador. Ricardo Bermúdez, graduat en Publicitat i Rela-
cions Públiques i en Ciències Empresarials, amb especialitat 
en Organització i  Administració d’Empreses. També és 
Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics.

Inscripcions abans del 30 d’abril: https://formacio.ddgi.cat

Promotor de l’acció: Diputació de Girona

> Volta a Catalunya. Jornades 
de la Central de Compres de 

l’ACM
Dates: 5 i 19 de maig i 2 de juny
Durada: 7 hores

Objectius: Havent complert tres anys de l’entrada en 
vigor de la Llei de contractes del sector públic, un any dels 
quals ha estat marcat per la pandèmia de COVID- 19, ens 
cal seguir avançant en diversos fronts i realitzar la reflexió 
sobre els temes que cal treballar en profunditat d’una ma-
nera més pràctica. Per una part, el procediment simplifi-
cat és una de les novetats de la llei que ha generat certs 
problemes i dubtes en la seva implantació i utilització. Una 
segona problemàtica i lligada amb la fase d’execució del 
contracte, són les modificacions del contracte vinculades al 
règim de les previsions establertes en la LCSP i al sistema 
d’implementació en els plecs i procediment de tramitació. I 
un altre tema sobre el qual no se’n parla gaire, és el règim 
específic de la contractació dels altres ens del sector pú-
blic que no són administració pública. 

1a Sessió: 5 de maig de 9.30 a 11.30 h.

09.30 h. - Benvinguda

09.45 h. - ‘Tres anys després de la LCSP... i un any de la 
COVID-19. Repàs dels principals impactes pels ens locals’

Ponent: Àlex Tarroja, tècnic jurista dels Serveis Jurídics de 
l’ACM.

10.30 h. - Taula rodona: ‘Els procediments simplificat i 
simplificat abreujat en la LCSP’

Objectius: El Simplificat abreujat del 159.6 com a substitut 
del menor. Problemes o dificultats en els requisits de sol-
vència i criteris d’adjudicació. La utilització del RELI en els 
procediments simplificats. La utilització de les eines digitals 
com automatització de la contractació.

Ponents: Sònia Garcia, advocada dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Palafrugell. 
Jordi Voltas, cap del Servei d’Aprovisionaments, Contracta-
ció i Patrimoni de l’Ajuntament de Reus.

2a. Sessió: 19 de maig de 9.30 a 11.30 h.

9.30 a 10.45 h. - Taula rodona: ‘Aspectes jurídics i tècnics 
del compliment i modificació dels contractes i la seva apli-
cació pràctica’

Objectius: Les previsions en el PCAP i el PPT.
Les modificacions, previstes i no previstes, del contracte i 
els seus límits. Modificacions segons el tipus de contracte: 
obres, serveis i subministraments. Altres modificacions: 
revisió de preus, cessió, subcontractació, pròrroga... 
Sobre les penalitzacions i/o resolució del contracte.

Ponents: Regina Pauné, cap de la unitat de Secretaria de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Jofre Clofent, cap de la unitat de contractació de l’Ajunta-
ment de Badalona.

10.45 a 11.30 h. – ‘La regulació de la contractació dels 
altres ens del sector públic: els poders adjudicadors que 
no són administracions públiques i les entitats del sector 
públic que no són poders adjudicadors’

Objectus: El règim específic de guies i/o instruccions so-
bre la regulació dels contractes no harmonitzats. 
Criteris automàtics i/o d’apreciació subjectiva per a l’adjudi-
cació dels contractes. L’execució. Principals incidències en 
el seguiment i execució dels contractes. Límits i excepcions 
a l’aplicació de les normes de dret privat en l’execució del 
contracte. 

Ponent: Imma Sivill, cap de la unitat de contractació grup 
SAGESSA.

 https://formacio.ddgi.cat


3a. Sessió: 2 de juny de 9.30 a 12.30 h.

09.30 h. - Taula rodona: ‘Compra pública responsable, avan-
çant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible’

Objectius: Incorporació de clàusules socials i mediambien-
tals, en les diferents fases. Previsions en els plecs administra-
tius i tècnics per a un efectiu seguiment i control.
Distinció entre responsable del contracte i la unitat de super-
visió.
Metodologia del seguiment de les clàusules socials, mediam-
bientals i altres.

Ponents: Victor Torrents, cap de l’oficina de seguiment de la 
Central de contractació de l’ACM.
Jordi Brunet, cap de contractació de la Diputació de Girona.

11.00 a 12.30 h. - Simulació d’un procès de contractació 
mitjançant la gammificació (divisió en grups)

Inscripcions abans del 30 d’abril:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/volta-catalunya-jorna-
des-central-compres-acm

Promotor de l’acció: ACM

> Actualització 2.0 del 
funcionament electrònic del 

sector públic
Dates: 6 i 13 de maig
Durada: 4 hores

Horari: De 12 a 14 h.

Objectius: Curs sobre la plena entrada en vigor de les lleis 
39 i 40/2015 i l’actualització 2.0 del funcionament del sector 
públic amb l’entrada en vigor del Reglament 203/2021. Es vol 
entendre el procediment administratiu en el marc de l’admi-
nistració electrònica
També conèixer els conceptes fonamentals que defineixen el 
nou marc electrònic del funcionament de l‘administració en el 
marc de les darreres novetats legislatives.

Formador: Pere Serrano, secretari de l’Ajuntament Torruella 
de Montgrí.

Inscripcions abans del 3 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/actualitzacio-20-funci-
onament-electronic-sector-public

Promotor de l’acció: ACM

> Una aproximació als polígons 
d’activitat econòmica

Dates: 11 i 18 de maig
Durada: 4 hores

Horari: De 9.30 a 11.30 h.

Objectius: Es vol conèixer amb detall la situació general dels 
PAE a Catalunya i analitzar les principals línies d’actuació per 
a la seva dinamització i transformació. Amb aquesta aproxi-
mació l’administració local assolirà una visió general de les 
necessitats i les millores a implementar d’acord amb els dos 
grans eixos impulsats per la Unió Europea: la digitalització i la 
sostenibilitat.

Formadora: Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya. UPIC Cambra.

Inscripcions abans del 6 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/aproximacio-poligons-
activitat-economica

Promotor de l’acció: ACM

> Control de l’estrès laboral
Dates: 17, 20, 21, 24 i 27 de maig
Durada: 20 hores

Horari: de 10 a 14 h.

Objectius: El curs ofereix les pautes i les estratègies bàsiques 
per distingir i afrontar l’estrès hiperreactiu. També exposa les 
eines necessàries per fer una bona gestió del temps i reduir així 
les possibilitats de patir estrès crònic.

Formador: Toni Bardera, professor de comunicació i habilitats 
socials, especialitzat en formació laboral de l’àmbit assistencial 
i sanitari.

Inscripcions abans del 12 de maig: https://formacio.ddgi.cat

Promotor de l’acció: Diputació de Girona

Oferta formativa

https://www.acm.cat/formacio/afedap/volta-catalunya-jornades-central-compres-acm
https://www.acm.cat/formacio/afedap/volta-catalunya-jornades-central-compres-acm
https://www.acm.cat/formacio/afedap/actualitzacio-20-funcionament-electronic-sector-public
https://www.acm.cat/formacio/afedap/actualitzacio-20-funcionament-electronic-sector-public
https://www.acm.cat/formacio/afedap/aproximacio-poligons-activitat-economica
https://www.acm.cat/formacio/afedap/aproximacio-poligons-activitat-economica
https://formacio.ddgi.cat


> Les xarxes socials en la 
comunicació en l’àmbit de 

l’administració pública
Dates: 20 i 27 de maig
Durada: 5 hores

Horari: Dijous 20 de maig de 9.30 a 12.30 h. (10 minuts de 
descans)
Dijous 27 de maig de 9.30 a 11.30 h.

Objectius: Es parlarà dels punts clau de la comunicació a les 
institucions públiques i de les seves característiques, que la 
diferencien d´altres tipus de comunicació i alguns dels instru-
ments que es poden fer servir. Així com poder definir un pla 
de comunicació (digitalk). També es treballaran els continguts 
de les principals xarxes socials.

Formadora: Núria Escalona, consultora i professora en 
comunicació.

Inscripcions abans del 17 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/xarxes-socials-comuni-
cacio-administracio-publica

Promotor de l’acció: ACM

> Les polítiques del temps en el 
món local: ‘Construïm unicipis 

saludables, igualitaris i 
eficients’

Dates: 21, 26 i 28 de maig
Durada: 6 hores

Horari: Divendres 21 de maig de 12 a 14 h.
Dimecres  26 de maig de 12 a 14 h.
Divendres 28 de maig de 12 a 14 h.

Objectius: Les polítiques del temps, promouen un reequilibri 
del temps laboral, personal i familiar a partir d’un nou model 
d’organització dels usos del temps tant per a les organitza-
cions i administracions públiques com l’abast que tenen en 
un municipi o territori concret, amb l’objectiu de construir una 
societat més igualitària, eficient i saludable. Amb la irrupció 
de la covid-19 i la nova manera de treballar, aquesta nova or-
ganització s’ha fet més necessària que mai, de cara a poder 
contribuir al benestar i la salut de les persones.

Divendres 21 de maig: ‘Les polítiques del temps per 
construir municipis saludables’

Formadors: Javier Albares, metge especialista en neuro 
fisiologia clínica i medicina del son.
Estel Mallorquí, fundadora i directora de Biwel, empresa es-
pecialitzada en el benestar de les persones.
Alexis Serra i Rovira, director de l’oficina per a la reforma 
horària i consultor en polítiques del temps.

Dimecres 26 de maig: ‘L’organització del nostre temps i 
el paper de les tecnologies i la digitalització per cons-
truir municipis més eficients’

Formadors:
Ester Manzano, directora general d’administració digital.                     
Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
Alexis Serra i Rovira, director de l’oficina per a la reforma 
horària i consultor en polítiques del temps.

Divendres 28 de maig: ‘La construcció de municipis 
igualitaris. Cap a la plena conciliació corresponsable. 
Desplegament de les polítiques del temps’

Formadors: Cristina Sànchez Miret, sociòloga i directora del 
departament d’Empresa de la UdG.
Alexis Serra i Rovira, director de l’oficina per a la reforma 
horària i consultor en polítiques del temps.

Inscripcions abans del 18 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/politiques-temps-mon-
local-construim-municipis-saludables

Promotor de l’acció: ACM

> Introducció al món de les 
dades obertes

Data: 25 de maig i 1 de juny
Durada: 4 hores

Horari: de 9.30h a 11.30 h.

Objectius: Formació introductòria sobre les dades obertes. 
El perquè del seu ús. Com s’aconsegueixen i es potencien. El 
marc legal. L’estratègia data driven a l´Administració pública. 
També l’experiència en la creació i la publicació de conjunts 
de dades (construcció d´un fitxer CSV a una carpeta FTP), 
Instamaps, Infogram, fluorish.

Oferta formativa

https://www.acm.cat/formacio/afedap/xarxes-socials-comunicacio-administracio-publica
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Formadors: Ferran Farriol, cap del Servei de Govern Obert 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Gestiona i 
desenvolupa serveis per fomentar la transparència, la reutilit-
zació de dades o la tramitació electrònica per a la ciutadania.
Felipe Ruiz, analista de Dades i Enginyer Informàtic de l’Ajun-
tament de Tarragona. Ha posat en marxa i manté el sistema 
Data Driven de Tarragona i gestiona del Portal de Dades 
Obertes de l’Ens.

Inscripcions abans del 20 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/introduccio-dades-
obertes

Promotor de l’acció: ACM

> L’impacte de la intel·ligència 
artificial

Data: 27 de maig

Durada: 3.30 hores

Horari: de 15.30 a 19 h.

Objectius: Durant aquesta sessió s´exposarà el potencial 
impacte de la IA a l´Administració pública. En concret les 
potencialitats de millora en la gestió municipal tan a nivell de 
les activitats burocràtiques, com de la prestació de serveis, 
etc. També s´explicaran els reptes i els canvis necessaris per 
introduir en condicions la IA a la gestió pública.

Formador: Carles Ramió, codirector Acadèmic del Postgrau 
en Lideratge i Governança Local i Catedràtic de Ciència Políti-
ca i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra.
Sessió formativa oberta, en el marc del Diploma de Postgrau 
de Lideratge i Governança Local que s’està impartint aquest 
any

Inscripcions abans del 24 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/impacte-intelligencia-
artificial

Promotor de l’acció: ACM

> Curs de sancions 
administratives

Data: 31 de maig
Durada: 2 hores

Horari: De 9.30 a 11.30 h.

Objectius: S’explicarà l’esquema que cal aplicar, amb inde-
pendència que la sanció tingui origen en una Llei o una orde-
nança municipal i quins són els elements necessaris que ha 
de conèixer qualsevol que impulsi expedients sancionadors o 
hi tingui relació.

Formador: Dr. Josep M. Aguirre i Font, professor de dret 
administratiu de la UdG.

Inscripcions abans del 26 de maig:
https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-sancions-admi-
nistratives

Promotor de l’acció: ACM

https://www.acm.cat/formacio/afedap/introduccio-dades-obertes
https://www.acm.cat/formacio/afedap/introduccio-dades-obertes
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Organitza:

Amb la col·laboració de:


