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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 ‘Protocol i relacions 
institucionals en l’àmbit de les 

adminsitracions locals 
(2a part)’

Dates: 16, 23 i 30 de gener i 6 de febrer
Durada: 10 hores
Horari: de 10.00 a 12.30 h.

Objectius: Segona part del curs realitzat l’any 2022. S’apor-
taran eines pràctiques protocol·làries i de relació amb caràc-
ter més extens i precís, adreçat a treballadores i treballadors 
públics perquè els apliquin en tots els casos que requereixin. 
Conèixer el protocol en l’Administració local, empresarial i 
social. Analitzar els principis organitzatius i eines d’activitats 
i esdeveniments dels departaments de protocol, relacions 
institucionals o gabinets d’autoritats, especialment en els 
ens locals.

Formadora: Sra. Meritxell Pardo i Mestre, Professional 
especialitzada en RRII, Comunicació i Esdeveniments amb 
experiència consolidada en el disseny d’estratègies per al 
creixement dels negocis i grans comptes, tan en l´àmbit 
públic com el privat.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripció: https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-
protocol-relacions-institucionals-ambit-administracions-
locals-segona-part-2023

> Curs ‘L’avaluació de 
polítiques públiques locals, 

una eina per a la gestió’ 
Dates: 17, 24, 26 i 31 de gener i 2 de febrer
Durada: 10 hores
Horari: de 9.30 a 11.30 h.

Objectius: Des d’una perspectiva aplicada i pràctica, l’ob-
jectiu general del curs és saber què és l’avaluació i com es 
dissenya una avaluació tenint en compte la realitat local on 
s’han implementat aquests projectes.

El curs farà una aproximació a la pràctica d’avaluació de 
programes, serveis o projectes realitzats. L’avaluació ja no 

és una eina aliena a la gestió de projectes, sinó que per-
met informar del desenvolupament, efectes i inconvenients 
d’aquest. Durant o bé després, però fins i tot abans de la 
implementació, els tècnics locals han de preveure i disse-
nyar com i quin serà l’abast d’aquesta avaluació. I no com 
a única finalitat de donar comptes sobre l’ús dels recursos 
públics, sinó també amb una finalitat de detectar incidènci-
es i replicar millores i bones pràctiques. En definitiva, crear 
cultura avaluativa en els ens locals i supramunicipals.

Programa:

1. Què és avaluació. 
2. Projectes, programes i polítiques. Avaluació i seguiment. 

Aclariment de conceptes 
3. Fases del programa: elements a avaluar
4. Modalitats avaluatives 
5. Criteris associats a l’avaluació  
6. Disseny avaluatiu
7. Marc lògic: un instrument clarificador 
8. Indicadors avaluatius 
9. Avaluació d’impacte: nocions bàsiques
10. Casos pràctics.

Formadora: Sra. Montse Simó i Solsona, doctora en 
sociologia i professora del departament de sociologia de 
la Universitat de Barcelona (UB). Experta en avaluació de 
polítiques públiques i metodologia d’investigació social.

Promotor de l’acció: ACM.

Inscripció: https://www.acm.cat/formacio/afedap/avalua-
cio-politiques-eina-gestio-formacio-no-presencial

> Curs ‘Com gestionar el teu 
temps amb efectivitat i per 

prioritats’
Dates: 18 i 25 de gener i 1 de febrer
Durada: 9 hores
Horari: de 10.30 a 13.30 h.

Objectius: Aprendre a gestionar el temps de forma efectiva, 
distingir allò important del que no ho és i ser conscient de 
les prioritats. Assolir hàbits de treball que impliquin una bona 
organització, conèixer els lladres del temps i neutralitzar-los, 
incorporar millores en la planificació del treball diari, nostre i 
del nostre equip.
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Oferta formativa

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. 

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/
gestio-temps-efectivitat-prioritats-2023

> Curs ‘La concertació social 
en els serveis públics locals 

d’atenció a les persones ’
Data: 7 i 14 de febrer
Durada: 4 hores
Horari: de 10.00 a 12.00 h.

Objectius: 
• Conèixer el marc legal de la concertació social com a 

fórmula de prestació de serveis públics locals al marge 
de la Llei de contractes del Sector públic. 
Marc general. Fórmules no contractuals de prestació 
de serveis (Europea,  Estatal i Catalana). La llei de 
contractació pública  
a. La regulació estatal  
b. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública 
c. Decret 69/2020 d’acreditació, concert social i gestió 
delegada 

• Anàlisi de les potencialitats i dificultats d’un nou model 
de concertació social.  

• Estudi de cas pràctic: el model de centres oberts - 
Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de l’ajunta-
ment de Barcelona com a experiència de concertació 
social.

Formador: Fundació Pere Tarrés       

Promotor de l’acció: ACM

Inscripció: https://www.acm.cat/formacio/afedap/lconcer-
tacio-social-servei-atencio-persones-nou-model

> Curs bàsic de 
contractació per a personal 

no jurista  
Dates: 8, 10, 15, 17, 21, 24 i 28 de febrer, 1 i 3 de març.
Durada: 24 hores
Horari: Consultar horari 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 contra-
ctació.
Saber identificar els diferents tipus de contractes que regu-
la la normativa, especialment d’obres, serveis, subministra-
ments, 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 
contractació 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.

Programa

Sessió 1 - Dimecres 8 de febrer de 9.30 a 12.30 h.
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 

pública
• 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 negociació, menor, concurs de projectes (re-
ferència a la llei d’Arquitectura de Catalunya), diàleg 
competitiu i associació 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, publici-
tat, efectes
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Formador: Sr. Jofre Clofent Calsapeu, cap del Servei de 
Contractació de l´Ajuntament de Badalona

Sessió 2: Divendres 10 de febrer de 9.30 a 12.30 h
Els ingredients 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

Sessió 3: Dimecres 15 de febrer de 9.30 a 12.30 h 
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

Sessió 4: Divendres 17 de febrer de 9.30 a 12.30 h
Qui ha d’aplicar la LCSP i en quins contractes?

• 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 públi-
ca, Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local

Sessió 5: Dimarts 21 de febrer de 10.00 a 13.30 h.
Més aspectes 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 Sr. Àlex Tarroja, serveis jurídics ACM

Sessió 6: Divendres 24 de febrer de 9.30 a 12.30 h.
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 

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

• 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

Sessió 7: Dimarts 28 de febrer  de 9.30 a 12.30 h.
Ĺexecució dels contractes: bassa d´oli o font de pro-
blemes

• 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 des-
pesa (el reconeixement extrajudicial de crèdits)

• La liquidació dels contractes

Oferta formativa



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

Sessió 8: Dimecres 1 de març  de 9.30 a 12.30 h
Els òrgans especialitzats d´assistència a l´òrgan de 
contractació i una visió de la perspectiva electrònica 
de la contractació pública

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

• El funcionament de la Mesa de Contractació: convocatò-
ria, 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

Sessió 9: Divendres 3 de març  9.30 a 12.30 h 
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 coordina-
dor del curs.

Promotor de l’acció: ACM

Inscripcions: https://www.acm.cat/formacio/afedap/curs-
basic-contractacio-personal-no-jurista-2023

Curs dirigit a personal no jurista de l’administració local
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Organitza:

Amb la col·laboració de:


