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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

> Projecte Libera de neteja del medi ambient 
per a entitats locals

Dates: 17 de febrer de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Les escombraries abandonades en espais 
naturals no només són un problema estètic, sinó que també 
contaminen la flora i la fauna. Tots som part del problema 
i també part de la solució. I precisament solucions són les 
que presentem des de l’àmbit científic i de coneixement, fins 
a la prevenció i mobilització. Eines fàcils, fetes pels municipis 
i per implementar directament.

Formadora: Sara Güemes, coordinadora LIBERA a  
Ecoembes

Inscripcions (abans del 15 de febrer): 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/projecte-libera-neteja-
medi-ambient-entitats-locals

Promotor de l’acció: ACM

> Municipis i desenvolupament econòmic 
davant la COVID 19 (1a edició)

Dates: 18 de febrer de 9.30 a 12.30 h.
Durada: 4 hores

Objectius: El marc competencial dels municipis i els possi-
bles àmbits d’acció, en especial casos pràctics en matèria 
de tributs, subvencions i ajuts i en matèria de contractació 
pública. Bàsicament, intentarem en tres hores donar unes 
pinzellades en accions que han dut a terme alguns muni-
cipis per activar el desenvolupament econòmic en període 
de pandèmia, accions que s’emmarquen en àmbits com-
petencials propis dels municipis, i que reforcen la posició 
d’administració amb un coneixement més concret i real de la 
situació, i, per tant, amb una possibilitat d’aplicació de solu-
cions més directes i amb resultats a curt termini, aprofitant 
la caracterització d’administració més propera al ciutadà.

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

Inscripcions (abans del 16 de febrer): https://www.acm.
cat/formacio/afedap/municipis-i-desenvolupament-econo-
mic-davant-covid19-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Llei de pressupostos generals de l’estat per 
2021. aspectes pràctics per a la gestió  

personal al serveis de l´administració local  
(1a edició)

Dates: 19 de febrer de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Amb aquesta formació es vol dotar d’un conei-
xement sumari sobre la nova llei de pressupostos. Aprofun-
dint en el capítol 1, gestió de personal i les modificacions 
que l’afecten.

Formadora: Pilar Perancho i Medina, cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Castelldefels

Inscripcions (abans del 17 de febrer): https://www.
acm.cat/formacio/afedap/llei-pressupostos-generals-estat-
2021-aspectes-practics-gestio-personal-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Curs de difusió de la llei de facilitació de 
l´activitat econòmica: +dada única i –burocrà-

cia (1a edició) 

Dates: 22 de febrer de 9.30 a 12.30 h.
Durada: 3 hores (10 minuts de pausa)

Objectius: passat 31 de desembre de 2020 la Generalitat 
de Catalunya va aprovar la Nova Llei de Facilitació per a la 
millora de l’ús de l’administració local i l’estalvi de gestions 
burocràtiques. Amb aquesta formació es vol dotar d’un 
coneixement sumari sobre la nova llei de facilitació que ha 
arribat per agilitzar l’ús de l’administració electrònica i la seva 
relació amb l’usuari. Parlar del model de relació entre les 
empreses i les AAPP i la regulació de les activitats econòmi-
ques.

Formadores: Natàlia Cantero i Caldito, responsable FUE al 
món local de l’Oficina de Gestió Empresarial del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement 
Cristina Pruñonosa Bengoechea, Gerent de l’Oficina de 
Gestió Empresarial. Departament d’Empresa i Coneixement

Inscripcions (abans del 19 de febrer): https://www.acm.
cat/formacio/afedap/curs-difusio-llei-facilitacio-activitat-eco-
nomica-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM
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Oferta formativa

> El nou model assistencial després de 
l´impacte de la covid-19

Dates: 23 de febrer de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Des de fa temps es debat la necessitat d’un 
profund canvi de model en l’atenció i el suport a les perso-
nes grans amb dependència. Un canvi de model que amb 
l’impacte de la COVID-19 s’ha fet més necessari que mai, 
i que haurà de respondre a fer efectius els drets a la salut, 
la integritat personal i la vida independent en la comunitat. 
Això comportarà una profunda reforma i actualització dels 
actuals serveis residencials, així com un intens increment 
dels serveis de proximitat, les aplicacions tecnològiques i la 
metodologia de treball i suport. Així, aquest curs vol oferir 
una panoràmica de les principals tendències de canvi que 
s’estan produint amb l’impacte de transformació que supo-
sarà per les persones professionals dels serveis socials.

Formador: 
Víctor Bayarri, consultor social i exdirector general de l’Insti-
tut Català de Serveis Socials

Inscripcions (abans del 19 de febrer): https://www.
acm.cat/formacio/afedap/nou-model-assistencial-despres-
impacte-covid19

Promotor de l’acció: ACM 

> Ètica aplicada als serveis socials en el món 
local

Dates: 24 de febrer i 3 de març de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 4 hores

Objectius: Principis generals de l’ètica aplicada als serveis 
socials. Àmbits de conflicte i doble fidelitat. Instruments per 
donar-hi resposta

Formador: Joan Canimas i Brugué, professor associat de 
filosofia de la Universitat de Girona (UdG) i vocal del Comitè 
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Inscripcions (abans del 22 de febrer): 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/etica-aplicada-ser-
veis-socials-mon-local

Promotor de l’acció: ACM

> Utilització de drons pels serveis públics en 
l´àmbit local (1a edició)

Dates:  25 de febrer de 9.30 a 12.30 h.
Durada: 3 hores

Objectius: Aplicació de la nova normativa EU (a partir del 
dia 01/01/2021). Requisits i autoritzacions com la utilització 
de les càmeres de videovigilància. Drets que poden ser 
afectats com el de la  Llei de Protecció de dades. Sancions 
per incompliment de la normativa sobre l’ús dels drons. 
Suggeriments per a les administracions públiques (PNT’s, 
Ordenances). Casos pràctics.

Formadors: Joan Pérez i Arteaga, inspector en cap de la 
Policia Local de Parets del Vallès
Raúl Vergel, cap de la policia local de Castelldefels

Inscripcions (abans del 23 de febrer ): 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/us-drons-pels-ser-
veis-publics-locals-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Llei de pressupostos generals de l’estat 
per 2021. aspectes pràctics per a la gestió 

personal al serveis de l´administració local. 
(2a edició)

Dates: 26 de febrer de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Amb aquesta formació es vol dotar d’un conei-
xement sumari sobre la nova llei de pressupostos. Aprofun-
dint en el capítol 1, gestió de personal i les modificacions 
que l’afecten.

Formadora: Pilar Perancho i Medina, cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Castelldefels

Inscripcions (abans del 24 de febrer): https://www.
acm.cat/formacio/afedap/llei-pressupostos-generals-estat-
2021-aspectes-practics-gestio-personal-2a-edicio

Promotor de l’acció: ACM
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> Efímers: espais temporals i ciutadania

Dates: 1 i 22 de març de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 4 hores

Objectius: Arquitectura efímera i responsabilitat social, es 
vol mostrar el gran impacte social d´aquesta arquitectura, ja 
que facilita el canvi amb pocs recursos i amb gran implicació 
ciutadana. S´exploraran també els lliçons que han aportat els 
efectes d ela pandèmia i com a través d´alguns projectes, es 
pot mobilitzar la ciutadania.

Formador: Roger Paez, Arquitecte per l’ETSAB, Barcelona, 
Master of Science in Advanced Architectural Design, Colum-
bia University i Doctor Arquitecte per la UPC, Barcelona. És 
director del Màster en Arquitectura Efímera i Espais Tempo-
rals a ELISAVA

Inscripcions (abans del 24 de febrer): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/efimers-espais-temporals-i-ciutadania

Promotor de l’acció: ACM

> Curs pràctic de contractació (1a edició)

Dates: 2, 5, 9, 12 i 16 de març
Durada: 2 hores

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

DIA I (2 de març 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 genèrica 
sobre les seves possibilitats pràctiques.          
 
Formadora: Maria Llum Bruno i García, secretària del 
Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i 
assessora jurídica.

DIA II (5 de març 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, tipologies 
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 (9 de març de 9.30 a 11.30 h.): ‘Conflictivitat jurí-
dica 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 (12 de març de 12.00 a 14.00 h.): ‘El control dels 
contractes en fase d’execució. El responsable munici-
pal del contracte.”

Objectius: Regulació de la figura responsable del contracte 
en la LCSP. Funcions assignades: control i seguiment, resolu-
ció 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 (con-
tractista). 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 (16 de març de 9.30 a 11.30 h.): ‘La utilització de 
les tècniques de racionalització i el pla anual de con-
tractació a l’administració local’

Objectius: Analitzar l’aplicació de les tècniques de racio-
nalització, a les administracions mitjanes, la seva viabilitat i 
dificultat . I  l elaboració i aplicació pràctica de la previsió del 
pla anual de contractació.

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 patri-
moni de l’Ajuntament d’Amposta

Inscripcions abans del 26 de febrer 1a edició: 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-practic-contracta-
cio-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

Oferta formativa
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> Curs de difusió de la llei de facilitació de 
l´activitat econòmica: +dada única i –burocrà-

cia (2a edició)

Dates: 4 de març de 9.30 a 12.30 h.
Durada: 3 hores (10 minuts de pausa)

Objectius: El passat 31 de desembre de 2020 la Generalitat 
de Catalunya va aprovar la Nova Llei de Facilitació per a la 
millora de l’ús de l’administració local i l’estalvi de gestions 
burocràtiques. Amb aquesta formació es vol dotar d’un conei-
xement sumari sobre la nova llei de facilitació que ha arribat 
per agilitzar l’ús de l’administració electrònica i la seva relació 
amb l’usuari. Parlar del model de relació entre les empreses i 
les AAPP i la regulació de les activitats econòmiques.

Formadores: Natàlia Cantero i Caldito, responsable FUE al 
món local de l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament 
d’Empresa i Coneixement 
Cristina Pruñonosa Bengoechea, Gerent de l’Oficina de Ges-
tió Empresarial. Departament d’Empresa i Coneixement
ra  

Inscripcions (abans l’1 de març): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/curs-difusio-llei-facilitacio-activitat-economi-
ca-2a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> El règim electoral local

Dates: 5 de març de 16.00 a 19.00 h.
Durada: 3 hores 

Objectius: En aquesta sessió es tractarà de la relació entre 
els sistemes electorals i els sistemes de govern; les tendènci-
es de les darreres reformes electorals a Europa; les modifica-
cions del sistema d’elecció dels alcaldes i alcaldesses a l’UE; 
i també de les potestats del cap dels executius locals per 
configurar el seu govern. Amb aquesta perspectiva europea, 
s’explicaran els trets bàsics del procediment electoral local, 
d’acord amb la LOREG, amb una major focalització de l’aten-
ció a l’elecció dels alcaldes i alcaldesses, presidències de les 
diputacions i consells comarcals. Finalment s’analitzaran amb 
molt detall els dos instituts de control principals del govern 
local – checks and balances - : Moció de censura i questió de 
confiança.

Formador: Juan Ignacio Soto i Valle, secretari d’administració 
local

Inscripcions (abans del 3 de març): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/regim-electoral-local

Promotor de l’acció: ACM

> Transparència i bon govern a l’administració 
local 

Dates: 6 de març de 9 a 12 h.
Durada: 3 hores

Objectius: En aquesta sessió ens centrarem en contextu-
alitzar el govern obert com un model de gestió pública útil i 
ineludible per la millora de la transparència i la integritat pú-
blica en l’àmbit local, tot posicionant al ciutadà com un actor 
protagonista en la presa de decisions, gràcies a la transfor-
mació digital i la innovació pública.

Formadora: Sílvia Carmona i Garias, és lletrada dels serveis 
jurídics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, on també és 
la Delegada de protecció de dades i qui s’ocupa de la trans-
parència de les diverses entitats que conformen la Xarxa.

Inscripcions (abans del 4 de març): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/transparencia-i-bon-govern-administracio-
local

Promotor de l’acció: ACM

> Taller de la incertesa al canvi i del canvi a 
l’acció (1a edició)

Dates: 8 de març de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores 

Objectius: Curs on es vol sensibilitzar sobre la importància 
que tenen les competències en el nostre dia a dia i avaluar 
l’impacte d’alguna d’elles en la nostra vida personal i profes-
sional. El nostre bagatge i vivències en els diferents àmbits de 
la vida ens han portat a desenvolupar unes competències que 
ens ajuden en la nostra pràctica professional. Veurem com 
es poden treballar o potenciar, veient així quina relació hi ha 
entre elles per ajudar-nos a afrontar millor el nostre dia a dia.

Formadors: Ferran Camps, fundador de Consultoria Cons-
tructiva i expert en lideratge i coaching organitzacional. Creu 
fermament en el desenvolupament de les persones com a 
palanca de canvi.  
Carme Sáez, fundadora de thinquery y experta en l’àmbit del 
desenvolupament de negoci. Creu fermament que qualsevol 
desenvolupament organitzacional passa per les persones.

Inscripcions (abans del 4 de març): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/taller-incertesa-canvi-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM
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> Curs pràctic de contractació (2a edició)

Dates: 10, 17, 19, 23 i 26 de març
Durada: 10 hores

Objectius: Curs on es vol donar una visió global del pro-
cés de contractació des de la seva vessant més pràctica i 
d´obtenció de resultats. Consta de 5 blocs diferenciats però 
que formen part d´un mateix procés.

DIA I (10 de març 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 interpreta-
cions sobre la contractació d’emergència emeses en període 
de turbulències, intentant extreure una visió genèrica sobre 
les seves possibilitats pràctiques.

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

DIA II (17 de març 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, tipologies 
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 (19 de març de 13 h a 15 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 (23 de març de 12.00 a 14.00 h.): ‘El control dels 
contractes en fase d’execució: el gestor del contracte, 
penalitats i avaluació’

Objectius: Regulació de la figura responsable del contracte 
en la LCSP. Funcions assignades: control i seguiment, resolu-
ció 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 (con-
tractista). 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 (16 de març de 9.30 a 11.30 h.): ‘La utilització de 
les tècniques de racionalització i el pla anual de contra-
ctació a l’administració local’

Objectius: Analitzar l’aplicació de les tècniques de racio-
nalització, a les administracions mitjanes, la seva viabilitat i 
dificultat . I  l elaboració i aplicació pràctica de la previsió del 
pla anual de contractació.

Formador: Marta Arxé i Llagostera, tècnica d’Administració 
General, contractació administrativa i àrea de Secretaria del 
Consell Comarcal del Ripollès
Verònica Arasa i Gallego, responsable de contractació i patri-
moni de l’Ajuntament d’Amposta

Inscripcions (abans del 8 de març): https://www.acm.cat/
formacio/afedap/curs-practic-contractacio-2a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Utilització de drons pels serveis públics en 
l´àmbit local (2a edició)

Dates: 18 de març de 9.30 a 12.30 h.
Durada: 3 hores 

Objectius: Aplicació de la nova normativa EU (a partir del dia 
01/01/2021). Requisits i autoritzacions com la utilització de 
les càmeres de videovigilància. Drets que poden ser afec-
tats com el de la  Llei de Protecció de dades. Sancions per 
incompliment de la normativa sobre l’ús dels drons. Suggeri-
ments per a les administracions públiques (PNT’s, Ordenan-
ces). Casos pràctics.

Formadors: Joan Pérez i Arteaga, inspector en cap de la 
Policia Local de Parets del Vallès
Raúl Vergel, cap de la policia local de Castelldefels

Inscripcions (abans del 15 de març): https://www.acm.
cat/formacio/afedap/us-drons-pels-serveis-publics-locals-2a-
edicio

Promotor de l’acció: ACM

Oferta formativa
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Oferta formativa

> Taller de la incertesa al canvi i del canvi a 
l’acció (2a edició)

Dates: 22 de març de 12.00 a 14 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Curs on es vol sensibilitzar de la importància 
que tenen les competències en el nostre dia a dia i ava-
luar l’impacte d’alguna d’elles en la nostra vida personal i 
professional. El nostre bagatge i les nostres vivències en els 
diferents àmbits de la vida ens han portat a desenvolupar 
unes competències i unes habilitats que ens ajuden en la 
nostra pràctica professional. Veurem com es poden treballar 
aquelles que ens costen més o potenciar les que tenim més 
desenvolupades i es veurà quina relació hi ha entre elles per 
ajudar-nos a afrontar millor el nostre dia a dia.

Formadors: Ferran Camps, fundador de Consultoria Cons-
tructiva i expert en lideratge i coaching organitzacional. Creu 
fermament en el desenvolupament de les persones com a 
palanca de canvi. 

Carme Sáez, fundadora de thinquery y experta en l’àmbit del 
desenvolupament de negoci. Creu fermament que qualsevol 
desenvolupament organitzacional passa per les persones.

Inscripcions (abans del 18 de març): 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/taller-incertesa-al-
canvi-2a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Procediment administratiu en els ens locals

Dates: 23, 24 i 30 de març de 9.00 a 11.00 h.
Durada: 6 hores

Objectius: Entendre el procediment administratiu en el marc 
de l’administració electrònica. Identificar l’acte administratiu 
com a manifestació administrativa elemental i la diferèn-
cia amb les disposicions de caràcter general. Aprendre 
els principis, fases i tràmits del procediment administratiu. 
Conèixer els conceptes fonamentals que defineixen el nou 
marc electrònic del funcionament de l‘administració. Implicar 
els assistents, en tant que empleats públics, en el gran repte 
que suposa el nou funcionament de l’administració des de la 
vessant electrònica per millorar el funcionament de la nostra 
societat.

Formador: Pere Serrano, secretari de l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí

Inscripcions (abans del 16 de febrer): http://www.ddgi.
cat/AFEDAP
Promotor de l’acció: Diputació de Girona

> Municipis i desenvolupament econòmic 
davant la covid 19 (2a edició)

Dates: 24 de març de 9.30 a 12.30h.
Durada: 3 hores (10 minuts de pausa)

Objectius: El marc competencial dels municipis i els possi-
bles àmbits d’acció, en especial casos pràctics en matèria 
de tributs, subvencions i ajuts i en matèria de contractació 
pública. Bàsicament, intentarem en tres hores donar unes 
pinzellades en accions que han dut a terme alguns muni-
cipis per activar el desenvolupament econòmic en període 
de pandèmia, accions que s’emmarquen en àmbits com-
petencials propis dels municipis, i que reforcen la posició 
d’administració amb un coneixement més concret i real de la 
situació, i, per tant, amb una possibilitat d’aplicació de solu-
cions més directes i amb resultats a curt termini, aprofitant 
la caracterització d’administració més propera al ciutadà.

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

Inscripcions (abans del 22 de març): https://www.acm.
cat/formacio/afedap/municipis-i-desenvolupament-econo-
mic-davant-covid19-1a-edicio

Promotor de l’acció: ACM

> Mantenir converses de qualitat en els 
equips de treball

Dates: 25 de març de 9.30 a 11.30 h.
Durada: 2 hores

Objectius: Millorar les competències conversacionals per a 
la millora de les relacions i els resultats als equips de treball

Formadora: Alícia Vallespí, psicopedagoga, formadora i 
assessora d’organismes públics

Inscripcions (abans del 22 de març): https://sdg.dipta.
cat/quest/index.php/938154?lang=ca

Promotor de l’acció: Diputació de Tarragona
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Organitza:

Amb la col·laboració de:


