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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).

Després de gairebé dos anys d’experiència en conviure amb 
les successives onades de Covid-19, i davant la impossibilitat 
de realitzar de forma segura formació presencial, les quatre 
institucions del Pla agrupat Afedap hem dut a terme un es-
forç de coordinació per a la programació conjunta d’accions 
formatives amb agilitat i eficàcia. El resultat  ha estat el de 
consolidar un catàleg de formacions telemàtiques que en el 
2021 ha rebut un alt grau d’inscripcions i d’aprofitament, així 
com una alta valoració per part dels participants. 

Aquest 2022 el nou Pla agrupat Afedap que presenta les pri-
meres accions formatives, és fruït d’un avaluació i detecció 
de necessitats formatives que ha permès aprofundir tant en 

les matèries i àmbits més demandants, com introduir noves 
accions formatives per eixamplar l’interès i el nombre de pro-
fessionals que fan confiança al Pla agrupat Afedap de l’ACM i 
les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida, l’únic que exis-
teix a Catalunya.

Amb l’objectiu de potenciar i perfeccionar les capacitats i co-
neixements de tots els professionals tècnics de l’administra-
ció local, des del rigor, la qualitat i la voluntat d’excel·lència, 
enguany ens proposem arribar més i millor a tot el territori i a 
tothom per igual.

En nom de totes quatre institucions us agraïm la feina que 
feu cada dia, per tal que les nostres administracions locals 
funcionin amb normalitat, eficàcia i eficiència, al servei dels 
nostres conciutadans.

Presentació

Destinataris
Aquesta proposta formativa no presencial està adreçada a 
tots els treballadors de l’administració local, que estan dins 
el Pla Agrupat AFEDAP 2022.

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

Obtenció del Certificat d’assistència: L’obtenció del certificat serà 
a través d’un 80% de l’assitència al curs.

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



Oferta formativa

> Curs ‘Sostenibilitat i 
benestar emocional’

Dates: 26 d´abril, 3 i 10 de maig
Durada: 9 hores
Horari: de 10.00 a 13.00 h. 

Objectius: Les nostres emocions tenen un impacte en 
nosaltres i el nostre sistema (equip, organització, família...). 
Per això, aquest curs dona eines per trobar l’equilibri entre 
què sentim i què transmetem, ampliar el nostre llenguatge 
emocional, entendre i gestionar la nostra energia emocional 
per millorar la qualitat de les nostres relacions, acceptar i 
legitimar les emocions. Regular-les de forma efectiva i possi-
bilitant. Contribuir al desenvolupament d’un espai de treball 
saludable i sostenible emocionalment, per a mi mateix i pels 
altres.

Formadores: Sra. Patrícia Aznar, llicenciada en dret i 
especialitzada en comerç internacional, fundadora d’Able 
Consultancy.

Sra. Patrícia Lluch, enginyera industrial i coach reconeguda 
per la Federació Internacional de Coaching.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripció: https://www.acm.cat/formacio/afedap/sostenibi-
litat-benestar-emocional

> Curs ‘Protecció de la 
legalitat urbanística’

Dates: 4, 11 i 18 de maig
Durada: 6 hores
Horari: de 12.00 a 14.00 hores

Objectius: Tres sessions amb tres objectius complementa-
ris cadascun:

• La inspecció urbanística (Actuacions prèvies; Funció 
inspectora; Els informes)

• La restauració de la legalitat física alterada i de l’ordre 
jurídic vulnerat: (Procediment de la legalitat urbanística 
vulnerada i Procediment de restauració voluntària.)

• Les infraccions urbanístiques i les sancions: (Infraccions 
urbanístiques i responsabilitat, sancions i procediment 
sancionador). 

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

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripció:  https://www.acm.cat/formacio/afedap/protec-
cio-legalitat-urbanistica

> Jornada
 ‘Règim jurídic, econòmic i de 

gestió del sector públic 
instrumental local després de 
la reordenació competencial’

Dates: 12 i 19 de maig
Durada: 5 hores 30 minuts
Horari: De 09.00 a 14.00 h. i de 09.00 a 14:30 h. 

1a. jornada (12 de maig)

9.00-9.15 h.- Inauguració

Il·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre.

9.15-10.00 h.- Ponència inaugural: La reordenació del 
sector públic local a la llum de la legislació de règim 
local i de règim jurídic del sector públic: composició, 
classificació i règim jurídic

Dra. Encarnación Montoya Martín, catedràtica de dret admi-
nistratiu, Universitat de Sevilla.

10.00-10.45 h.- Ponència I: El sector públic local: for-
mes de gestió de serveis públics vs exercici d’activi-
tats econòmiques

Dr. José Luis Martínez-Alonso Camps, director de Serveis 
de Secretaria, Diputació de Barcelona i professor associat 
de ciència política i de l’administració, UB.

10.45-11.00 h.- Pausa

11.00-11.45 h.- Ponència II: Els ens instruments de 
Dret públic (I): els organismes autònoms

Sra. Amparo Koninckx Frasquet, secretària general, Diputa-
ció d’Alacant.



Oferta formativa
11.45-12.30 h.- Ponència III: Els ens instruments de 
Dret públic (II): les entitats públiques empresarials

Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració general, 
Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administra-
tiu, Universitat Rei Juan Carlos (en excedència).

12.30-13.15 h.- Ponència IV: Els ens instruments de 
Dret públic (III): els consorcis

Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració general, 
Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administra-
tiu, Universitat Rei Juan Carlos (en excedència).

13.15-14.00 h.- Ponència V: Ens instrumentals de Dret 
privat (I): les societats mercantils de capital públic

Sra. Judit Esteve Izquierdo, directora, Serveis Jurídics i 
Convenis, UB i professora associada de dret administratiu, 
URV.

14.00 h.- Final de la jornada

2a. jornada (19 de maig)

9.00-9.45 h.- Ponència VI: Ens instrumentals de Dret 
privat (II): les fundacions

Dra. Zulima Sánchez Sánchez, professora contractada 
doctora de dret administratiu, Universitat de Salamanca.

9.45-10.30 h.- Ponència VII: Sector públic instrumen-
tal local i gestió de l’aigua

Dr. Lorenzo Mellado Ruíz, catedràtic de dret administratiu, 
Universitat d’Almería 

10.30-10.45 h.- Pausa

10.45-11.30 h.- Ponència VIII: Sector públic instru-
mental local i gestió de residus

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajun-
tament de Reus i professor associat de dret administratiu, 
URV.

11.30-12.15 h.- Ponència IX: Els ens instrumentals 
locals com a mitjans propis. La contractació “in 
house”

Sra. Beatriz Montes Sebastián, directora, Assessoria Jurídi-
ca, Fundació Universitat-Empresa, Universitat de València.

12.15-13.00 h.- Ponència IX: Els control econòmic i 
financer dels ens instrumentals locals

Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajunta-
ment de Tarragona i professor associat de dret administra-
tiu, URV.

13.00-14.30 h.- Taula rodona: Models de gestió i con-
trol dels ens instrumentals locals

Sr. Miquel Ángel Alonso Latorre, soci, Augusta Advocats.

Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajunta-
ment de Reus.

Sr. Armengol Grau i Franquet, gerent, Mancomunitat per a 
la Gestió Integral de Residus Urbans.

Sr. Ernest Valls i Montagut, cap, Àrea de Serveis a la Per-
sona, Ajuntament de Tortosa 

Modera: Sr. Roger Cots i Valverde, secretaria general en 
funcions, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i professor 
associat de dret constitucional, UAB.

14.30 h.- Final de la jornada

Promotor de l’acció: ACM i Càtedra Màrius Viadel.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/
regim-juridic-economic-gestio-sector-public-instrumental-
local-despres-reordenacio-competencial

> Curs ‘Contractació per a 
personal no jurista’

Data: 13, 17, 23 de maig, 10, 16, 23, 30 de juny i 5 i 6 de 
juliol
Durada: 24 hores
Horari: Consultar dia de cada sessió

Objectius: Aprendre els conceptes fonamentals i bàsics 
de la contractació del sector públic, i a aplicar-los en la 
tramitació i gestió administrativa dels expedients de con-
tractació.Saber identificar els diferents tipus de contractes 
que regula la normativa, especialment d’obres, serveis, 
subministraments, concessions d’obra i concessions de 
serveis.

Conèixer les diferents fases de l’expedient de contractació 
pública i la tipologia de documents associats a cadascuna 
d’elles.



Parametritzar les licitacions a la plataforma de serveis de con-
tractació pública, i a la resta d’eines informàtiques vinculades 
a la gestió administrativa de la contractació pública, així com 
també, preparar la documentació d’una licitació, en previsió 
d’un possible recurs especial davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic (TCCSP).

Coordinador: Sr. Jordi Voltas Francisco, cap 
d´aprovisionament, contractació i patrimoni de l´Ajuntament de 
Reus.

13 de maig de 9.30 a 12.30 h. - Primera sessió: Perdem la 
por a la llei de contractes del sector públic

• Introducció: la base de la LCSP en les directives de la UE
• Novetats generals de la normativa de contractació públi-

ca.
• Les fases dels expedients de contractació, i les formes 

de tramitació: ordinària, urgència i emergència.
• Els procediments d’adjudicació dels contractes: totes les 

tipologies que preveu la LCSP: obert, restringit, amb ne-
gociació, menor, concurs de projectes (referència a la llei 
d’Arquitectura de Catalunya), diàleg competitiu i associa-
ció per a la innovació..

• Especial referència al procediment obert subjecte i no 
subjecte a regulació harmonitzada, obert simplificat (visió 
crítica) i supersimplificat, abreujat o sumari.

• El Pla de Contractació: elaboració, aprovació, publicitat, 
efectes. 

Formador: Sr. Jofre Clofent Calsapeu, cap del Servei de 
Contractació de l´Ajuntament de Badalona.

17 de maig de 9.30 a 12.30 h. - Segona sessió: Els ingredi-
ents per a cuinar una licitació pública

• La persona responsable del contracte
• Les consultes preliminars al mercat
• Els informes de necessitats: la base de tot expedient de 

contractació.
• Els plecs de prescripcions tècniques (PPT)
• Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP)
• La lotització dels objectes contractuals: fem lots
• Les competències en matèria de contractació en el món 

local

Formador: Sr. Adrià Soler i Escolà, cap de recursos jurídics 
de l´Ajuntament de Martorelles.

23 de maig d’11.00 a 14.00 h. - Tercera sessió: Qui ha 
d’aplicar la LCSP i en quins contractes?

• L’àmbit subjectiu de la LCSP
• L’àmbit objectiu de la LCSP. Els negocis jurídics exclosos 

(especial referència als de caràcter patrimonial).
• Els tipus de contractes que regula la LCSP i el seu règim 

jurídic
• Els contractes administratius: obres, subministraments, 

serveis i concessions d’obra i concessions de serveis.
• Els contractes administratius especials. Els contractes 

privats. Els contractes mixtos.

Formador: Sr. Joan Anton Bruna Rosich, coordinador gene-
ral i cap de gabinet de l’ajuntament de Sant Joan Despí.

10 de juny de 9.30 a 12.30 h. - Quarta sessió: Els concep-
tes econòmics vinculats a la contractació pública

• L’existència de crèdit, especial referència a les licitacions 
anticipades

• El valor estimat del contracte
• El pressupost base de la licitació
• El preu del contracte
• La revisió de preus

Formador: Sr. Jordi Brunet Badosa, cap de compra pública, 
Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Coo-
peració Local.

16 de juny de 9.30 a 12.30 h. - Cinquena sessió: Més as-
pectes concrets sobre contractació pública

• La durada dels contractes i les limitacions que estableix 
la LCSP. Les pròrrogues dels contractes.

• La solvència dels licitadors (econòmica, tècnica, professi-
onal, classificació empresarial i l’acreditació de solvència 
amb mitjans externs).

• La contractació menor, i la seva regularització
• Els contractes reservats
• La subrogació de personal en contractes de serveis
• La cessió il·legal de treballadors.
• Les possibles impugnacions dels actes administratius de 

l’expedient de contractació (recurs especial, recurs po-
testatiu de reposició, recurs al contenciós administratiu).

Formadora: Sra. Mireia Angulo, oficina de contractació de 
l´ACM i Àlex Tarroja, Serveis Jurídics ACM.

23 de juny de 9.30 a 12.30 h. - Sisena sessió: Volem la 
millor oferta. Els criteris d´adjudicació

• Els tipus de criteris d’adjudicació i els seus requisits
• Els criteris socials, mediambientals i ètics
• Les limitacions de la LCSP a l’establiment de les ponde-

racions dels criteris d’adjudicació
• Els informes de valoració de les ofertes i les justificacions
• Les baixes anormals: establiment de criteris per a la seva de-

tecció, l’aplicació d’aquests criteris, el procediment a seguir.

Oferta formativa
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• L’aplicació dels criteris d’adjudicació: resolucions dels 

TCCSP sobre aspectes concrets. 

Formadora: Sra. Imma Sivill, Cap de l’Assessoria Jurídica 
del Centre MQ Reus SA.

30 de juny de 9.30 a 12.30 h. - Setena sessió: Ĺexecució 
dels contractes: bassa d´oli o font de problemes

• Les condicions especials d’execució, i les obligacions 
contractuals essencials.

• L’adscripció de mitjans personals i materials.
• La subcontractació.
• La cessió dels contractes.
• Les penalitats.
• El compliment del contacte: la recepció
• El termini de garantia
• La modificació dels contractes: potestat, modificacions 

previstes i modificacions no previstes.
• L’execució dels contractes de prestació successiva, un 

cop finalitzada la seva vigència: la convalidació de la 
despesa (el reconeixement extrajudicial de crèdits)

• La liquidació dels contractes 

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

5 de juliol de 9.30 a 12.30 h. - Vuitena sessió: Els òrgans 
especialitzats d´assistència a l´òrgan de contractació i 
una visió de la perspectiva electrònica de la contracta-
ció pública

• La Mesa de Contractació: composició, quòrum mínim, 
celebració, propostes...

• El funcionament de la Mesa de Contractació: convoca-
tòria, sessions, actes de la sessió.

• La ponència tècnica i el comitè d’experts/es
• La Plataforma de Serveis de Contractació de la Gene-

ralitat: perfil del contractant, sobre digital, presentació 
telemàtica d’ofertes...

• Els anuncis previs, licitació, adjudicació i formalització 
al perfil del contractant, i en el seu cas, al DOUE.

• El Registre Públic Català de Contractes DEUC / RELI / 
ROLECE. 

Formadora: Sra. Sònia Garcia i Planella, advocada Serveis 
Jurídics Ajuntament de Palafrugell.

6 de juliol de 9.30 a 12.30 h. - Vuitena sessió (Presenci-
al): Masterclass: valoració presencial del curs

• Valoració final del curs.
Dinàmica grupal «concurs» sobre contractació pública: Tipus test 
sobre aspectes tractats al curs a través de Mentimeter. 

Formador: Sr. Jordi Voltas Francisco, cap 
d´aprovisionament, contractació i patrimoni de l´Ajuntament 
de Reus i coordinador del curs.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-
basic-contractacio-personal-no-jurista

> Curs ‘Prevenció de 
conflictes en les 
organitzacions’

Dates: 16 i 23 de maig
Durada: 6 hores
Horari: de 9.30 a 12.30 h. 

Objectius: Millorar la capacitat de comunicació i de relació 
eficaç entre els membres de l´organització. Conèixer estra-
tègies i tècniques de motivació i incentivació d eles perso-
nes de l´equip, per la millor a del clima laboral. Claus d ela 
prevenció del conflicte: visió sistèmica.

Formador: Sr. Javier Rodríguez, expert en habilitats perso-
nals, lideratge i clima laboral, amb més de 20.000 hores de 
formació impartides en aquest àmbit.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/pre-
vencio-conflictes-en-organitzacions

> Curs ‘De l’atenció centrada 
en la persona al self-directed 

suport. Edició Catalunya 
Central’

Dates: 20 i 27 de maig i 3 i 10 de juny 
Durada: 15 hores
Horari: Consultar horari de cada taller

Objectius: Noves tendències en intervenció als Serveis 
Socials bàsics. Programa de formació-acció per als equips 
de Serveis socials municipals i comarcals, en format 
virtual. Es vol generar coneixement, habilitats, actituds i 
motivació en els equips professionals de Serveis Socials 
del municipals i comarcals per implementar en l’atenció 



primària la visió, l’enfocament i la metodologia de treball de 
l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed 
Suport.  Desenvolupar en aquests/es professionals un lide-
ratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus 
equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-creació, 
desenvolupin i implementin un model propi d’atenció per als 
Serveis Socials bàsics del municipi o comarca basat en les 
noves tendències internacionals en aquest àmbit. Elaborar 
de manera dialogada i participada una pauta clara per a la 
implementació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i 
del Self-directed Suport en els Serveis Socials Bàsics locals.

20 de maig de 9.00 a 11.00 h. - Taller 1: Marc teòric de 
l’Atenció Centrada en la Persona i del Self directed Su-
port

Formadora: Sra. Núria Fustier, doctora en Treball Social i 
Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social 
de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència 
en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa 
Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació 
de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre 
de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.

20 de maig d’11.00 a 12.30 h. - Taller 2: ACP i Self-directed 
Support en la intervenció amb persones amb discapaci-
tat

Formador: Sr. Josep Maria Solé, advocat i secretari del 
patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fun-
dació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de 
la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació 
DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Es-
cala. Membre de la junta directiva de l’European Association 
of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

27 de maig de 9.00 a 11.00 h. - Taller 3: ACP i Self-directed 
Support en la intervenció amb persones sense llar

Formadora: Sra. Marta LLobet, doctora en Sociologia, 
llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i Diplomada 
en Treball Social, professora agregada en el Grau de Treball 
Social i en diversos màsters a la UB i en altres universitats. 
Ha coordinat la Recerca avaluativa del Programa Primer la 
Llar (Housing first) impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i 
focalitzat amb persones en situació de sensellar i en exclusió 
social severa.

27 de maig d’11.30  a 12.30 h. - Taller 4: ACP i Self-direc-
ted Support en la intervenció amb persones grans

Formadora: Sra. Glòria Navarro, treballadora social de l’Ajun-
tament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora so-
cial d’atenció primària, responsable d’equipaments d’atenció 

a gent gran, i actualment és responsable de serveis d’atenció 
d’urgències a la gent gran i programes de suport a cuidadors.

3 de juny de 9.00 a 11.00 h. - Taller 5: ACP i Self-directed 
Support en la intervenció amb persones amb persones 
amb problemes de salut mental i/o addiccions

Formadora: Sra. Yolanda Domingo, treballadora Social de 
PSI (Pla de Serveis Individualitzat) de l’Hospital Universitari 
Institut Pere Mata de Reus, com a gestora de casos amb 
Trastorns Mentals Severs. Postgrau en Intervenció Social a 
l’àmbit de la Salut Mental, Màster Universitari de Treball Social 
Sanitari i Màster Universitari en Innovació en la Intervenció 
Social i Educativa. Professora associada de la URV.

3 de juny de 9.00 a 11.00 h. - Taller 6: ACP i Self-directed 
Support en la intervenció amb la infància i famílies en risc

Formador: Sr. David Rodríguez, treballador social, habilitat 
com educador social i format en teràpia i intervenció familiar 
sistèmica. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya. Fa més de 30 anys que treballa 
amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i 
les seves. Membre fundador de les fundacions MAIN, IDEA i 
EVEHO. Professor associat de la Universitat de Barcelona.

3 de juny - Taller 7: ACP i Self-directed Support en la 
intervenció de víctimes de violències masclistes

Formadora: Sra. Chus Rodríguez, llicenciada en psicolo-
gia, psicopedagogia i graduada en treball social. Màster en 
maltractament i violències masclistes, i màster en psicologia 
jurídica i forense. Directora del Servei d’intervenció especia-
litzada en violències masclistes del Baix Llobregat, gestionat 
per ABD (Associació Benestar i Desenvolupament).

10 de juny d’11.30 a 12.30 h. - Taller 8: Transformar la 
intervenció als Serveis Socials bàsics. Recapitulació i 
conclusions

Formadora: Sra. Núria Fustier, doctora en Treball Social i 
Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social 
de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència 
en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa 
Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació 
de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre 
de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.

Promotor de l’acció: ACM i Fundació iSocial. 

Inscripcions: Només per a ABS Catalunya Central. 
https://www.acm.cat/formacio/afedap/de-atencio-centrada-
en-persona-al-self-directed-support-edicio-vegueria-catalu-
nya-central

Oferta formativa



> Curs ‘Protecció de la legalitat 
urbanística’

Dates: 1, 8 i 15 de juny
Durada: 6 hores
Horari: de 9.30 a 11.30 h.

Objectius: Tres sessions amb tres objectius complementaris 
cadascun:
• La inspecció urbanística (Actuacions prèvies; Funció 

inspectora; Els informes). 
• La restauració de la legalitat física alterada i de l’ordre 

jurídic vulnerat: (Procediment de la legalitat urbanística 
vulnerada i Procediment de restauració voluntària).

• Les infraccions urbanístiques i les sancions: (Infraccions 
urbanístiques i responsabilitat, sancions i procediment 
sancionador).

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

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/protec-
cio-legalitat-urbanistica-2a-edicio 

> Curs ‘Lideratge d’equips en 
l’àmbit policial’

Dates: 22 i 29 de juny
Durada: 6 hores
Horari: de 10.00 a 13.00 h. 

Objectius: Anticipar conflictes dialèctics en l’atenció al públic, 
especialment a les àrees de benestar social, i donar eines als 
participants perquè puguin prevenir i gestionar el malestar i el 
conflicte davant la pressió, la pressa, les formes i el llenguatge 
dels interlocutors.

Formadores: Sra. Patrícia Aznar, llicenciada en dret i espe-
cialitzada en comerç internacional, fundadora d’Able Consul-
tancy.

Sra. Patrícia Lluch, enginyera industrial i coach reconeguda 
per la Federació Internacional de Coaching.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/liderat-
ge-equips-ambit-policial

>  Curs ‘Participació ciutadana 
i gestió deliberativa’

Dates: 27 de juny, 4 i 11 de juliol
Durada: 6 hores
Horari: de 9.30 a 11.30 h. 

Objectius: 
• Clarificar el concepte de participació ciutadana, desmen-

tir tòpics i definir el què, el com i el per què dels proces-
sos participatius.

• Aportar noves reflexions, elements d’anàlisi i metodolo-
gies que permetin als governs dissenyar i implementar 
processos participatius amb garanties d’èxit.

• Analitzar alguns casos pràctics de processos participa-
tius d’èxit.

• Definir les fases i les etapes d’un procés de participació 
ciutadana així com algunes eines metodològiques per 
dur-los a terme.

• Eines de participació en línia, quines hi ha? Per què servei-
xen exactament? Pros i contres.

• Els pressupostos participatius, l’instrument estrella de la 
participació ciutadana al món local.

Formador: Sr. Daniel Tarragó i Sanfeliu, Sociòleg / soci-di-
rector de Neopòlis Consultoria estratègica d’innovació social I 
Professor associat de la UAB.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/partici-
pacio-ciutadana-gestio-deliberativa

> Curs ‘Aproximació a la gestió 
del coneixement en 

l’administració pública local’
Dates: 1 i 8 de juliol
Durada: 5 hores
Horari: de 9.30 a 12.00 h. 

Objectius: Conèixer les característique bàsiques de la gestió 
del coneixement, identificar els procediments bàsics i disse-
nyar una avantproposta de pla de gestió del coneixement.

Oferta formativa



Formador: Sr. Antoni Moga, psicopedagog. 

Sr. Rossend Sanglas, assessor de comunicació.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-
aproximacio-gestio-coneixement-administracio-publica-local

Oferta formativa



Organitza:

Amb la col·laboració de:


