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I. INTRODUCCIÓ 

 
 
L'Aula d’Alts Estudis d’Electes va néixer l'any 2000, gràcies a l'impuls de la Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, que entenent la responsabilitat que suposa ser 

alcalde o regidor i les moltes i variades situacions amb les quals es poden trobar per 

raons del seu càrrec, va voler apostar per un tipus de formació específica per a ells. 

Juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el gener de 2001 es va 

inaugurar el primer curs del Postgrau en Gestió i Administració local. 

L'any 2002, l’ACM i la UAB van crear la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes amb la 

finalitat d'oferir formació als càrrecs electes i així fer-se pionera en aquest tipus 

de formació, ja que no existia cap tipus d'oferta formativa específica per a ells. 

La Fundació AAEE compta amb el suport dels seus patrons: l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i les Diputacions de Barcelona,  

Girona, Lleida i Tarragona, que contribueixen a donar prestigi i reconeixement a 

la tasca que es porta a terme des de la Fundació. 

 

L'oferta formativa de la Fundació AAEE és una de les més importants que es fa per tot 

el territori de Catalunya, tant per la seva qualitat de la formació impartida amb la 

col·laboració del món universitari com el contingut de l'oferta formativa. 

 

Aquest procés de formació contínua es complementa amb la línia de publicacions de 

manuals en matèries d'àmbit local, dirigides a electes locals, i que responen a la 

transferència de coneixement científic en l’àmbit del dret, les hisendes i la gestió dels 

ens locals que es concreten en la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals 
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II. MÀSTER EN GOVERN LOCAL, IV EDICIÓ. TREBALL DE RECERCA 

 
Realització i presentació del treball de recerca al setembre de 2017. 
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III. MÀSTER EN GOVERN LOCAL, Va EDICIÓ 

 

La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) es referma novament en llur 
compromís de formar els líders polítics de l’Administració local al servei de la 
ciutadania dels nostres pobles i ciutats, tenint ben present que aquests han deixat de 
ser la figura honorífica d’altres temps per a esdevenir directius i gestors de la cosa 
pública que han de fer front no només ala gestió municipal sinó també a reptes cada 
cop més importants a escala supramunicipals, regionals i, fins i tot, europea. 

El Màster en govern local presenta un format que s’adequa a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya, i el seu seguiment és 
compatible amb les exigències horàries dels polítics locals. 
Es realitza a les aules de l’Escola de Postgrau de la UAB (Bellaterra), els divendres i 
dissabtes alternatius. 

 

Objectius 

 Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als canvis i reptes que es 
produeixen a l’Administració local. 

 Identificar l’estructura organitzativa i les competències dels ens locals. 

 Saber gestionar les relacions que els ajuntaments estableixin amb d’altres 
administracions (Estat, Generalitat...) 

 Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió 
dels ens locals. 

 Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació jurídiques, polítiques i 
socials que permetin avançar en la planificació de la governabilitat local 
(participació ciutadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius 
d’informació pública...). 

 Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament 
urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l’estudi de les competències i tasques 
administratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans estratègics...). 

 Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d’un 
ajuntament. 

 Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de 
l’Administració local. 

 Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels ens locals (demanials i 
patrimonials). 

 Aplicar els procediments administratius previstos legalment (sancionador, 
expropiadors, contractació administrativa...) 

 Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i plantejar propostes de 
millora. 
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Programa: ESTRUCTURA I CONTINGUT 
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 En el moment d’elaborar aquesta memòria el 

Master V està encara en curs, és per aquest motiu 

que nomès s’inclouen les valoracions dels docents 

de que disposem fins a la data.  
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IV. DIPLOMA DE POSTGRAU EN GOVERN OBERT LOCAL: 

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

La FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) organitzen la I edició de la Diplomatura de postgrau en 

govern obert local: transparència, bon govern i participació ciutadana amb l’objectiu 

que els electes i el personal al servei dels governs locals puguin excel·lir en les 

respectives responsabilitats en un nou marc de principis i valors que han de guiar 

l’actuació pública.  

 

Els ajuntaments han estat cabdals en la història de la nostra democràcia i en la 

conformació de la nostra societat. En un inici, jugant un paper clau en la construcció 

d’un Estat del benestar que, amb certes limitacions, ha tingut un impacte indiscutible 

en la qualitat de vida de les persones que viuen en els nostres pobles i ciutats. I, més 

recentment, com un espai que ha estat molt rellevant per fer front als impactes de la 

crisi i per donar resposta a les creixents demandes i necessitats de la ciutadania. Els 

ajuntaments, sovint, han estat percebuts com el tercer nivell de l’administració pública 

i com un espai de segon ordre en termes polítics. Tanmateix, la seva proximitat a la 

ciutadania, a les seves inquietuds i als seus problemes els ha convertir en espais 

centrals, on l’activitat de govern ha adquirit una importància que no podem 

menystenir. En aquest marc, la Diplomatura de postgrau en govern obert: 

transparència, bon govern i participació ciutadana parteix del reconeixement dels 

ajuntaments com a instàncies de Govern (amb G majúscula) i ofereix reflexions i eines 

per a desenvolupar adequadament aquesta tasca en el segle XXI i per avançar vers una 

gestió dels assumptes públics més oberta i responsable. 

 

 

Objectius: 

 

➢ Entendre què significa avui governar i com s’aplica aquest concepte a l’àmbit local. 

Aquest objectiu ens portarà a presentar el concepte de governança, a discutir les seves 



27 
Memòria d’activitats de la FAAEE del 2017 

implicacions democràtiques i a debatre sobre les expectatives de futur dels governs 

locals catalans. 

 

➢ Els governs estan sotmesos a unes exigències creixents en termes de transparència i 

accés a la informació pública, de manera que ens interessarem per aquests temes tant 

des de la perspectiva de les noves regulacions com dels impactes pràctics que aquestes 

poden tenir. 

 

➢ En un moment de descrèdit de la política, el seu exercici requereix incorporar 

aspectes vinculats a allò que anomenem el bon govern, l’ètica pública i la lluita contra 

la corrupció. Dedicarem, doncs, una part del programa a introduir aquests temes i a 

valorar el seu desplegament en l’àmbit dels ajuntaments. 

 

➢ El segle XXI també ha arribat acompanyat d’una ciutadania més activa i que reclama 

ser involucrada en els processos de presa de decisions. Abordarem, per tant, el tema 

de la participació ciutadana en les seves diferents formes i pràctiques. 

 

➢ Finalment, les exigències de transparència, bon govern i participació ciutadana 

reclamen també una transformació de la pròpia organització municipal que, usant els 

termes del debat més recent, ha d’introduir models de funcionament en xarxa, 

lògiques transversals i dinàmiques d’innovació. 

 
 
Programa: ESTRUCTURA I CONTINGUT 
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 En el moment d’elaborar aquesta memòria el 

Diploma de postgrau en Govern obert local: 

Transparència, bon govern i participació 

ciutadana està encara en curs, és per aquest 

motiu que nomès s’inclouen les valoracions dels 

docents de que disposem fins a la data.  
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V. MATINALS PRAT DE LA RIBA. SEMINARI D'ACTUALITZACIÓ PER A 

 ELECTES LOCALS -VII EDICIÓ

 

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB 

organitzen diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats 

locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i 

Administració Local (14 edicions), el Màster en Govern Local (4 edicions) i la 

Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (3 edicions). La necessitat 

d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un 

fòrum de debat i de resolució dels problemes i dels reptes que preocupen els 

responsables de la política municipal (alcaldes, regidors..) va conduir l’any 2010 a 

preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual 

emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 

Jurídics Locals, creada per conveni de 14 d’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. 

Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta la sisena edició, en 

què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten 

l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa 

formatiu. El fet que el 2015 es van celebrar eleccions municipals ens ha portat a 

integrar en aquesta edició, igual que ho vam fer en la precedent, una oferta formativa 

centrada en qüestions cabdals del règim i gestió local d’interès tant pels qui ja eren 

càrrecs electes en l’anterior legislatura com als qui s’han estrenat en l’actual mandat.   

Les Matinals es desenvolupen en sis sessions bimensuals de 5 hores de durada 

cadascuna, que es duen a terme els divendres al matí a l’Aula de Formació de l’ACM. El 

format de les Matinals Prat de la Riba s’estructura en tres blocs permanents. El primer 

està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén 

informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten 

l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia 

que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït 

per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local 

i, finalment, el seminari es clou amb un taller de treball vinculat a la matèria analitzada 
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en el cicle de conferències en què es proposaran diversos casos reals per debatre i 

resoldre, en base a la documentació lliurada amb antelació.  

 

OBJECTIUS 

Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els participants puguin 

assolir un conjunt de competències que els permetin: 

 Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat) 

 Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva 

 Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris 

 Actuar amb esperit crític i responsable 

 Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions 

 Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional 

dels càrrecs electes de Catalunya 

 Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu 

impacte a la comunitat local (autoestima professional) 

 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social 

 Lideratge 

 Treballar en equip  

 Gestionar equips 

 Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no 

expertes (assertivitat)  

 Aprendre a planificar i organitzar 

 Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis 

normatius) 

 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les polítiques 

públiques 

 Sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de polítiques 

sostenibles 

 Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional 
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VI. ESCOLA ESTIU GOVERNS LOCALS. CONSTRUINT ELS GOVERNS LOCALS 

DEL DEMÀ. NOUS TEMPS, NOUS REPTES: COMPROMÍS CÍVIC I LIDERATGE 

SOCIAL DELS GOVERNS LOCALS 

 

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 formativa i instructiva, a la modernització i europeització del país. 

L’Escola aspira a esdevenir un clúster d’intercanvi d’experiències i de debat al voltant 

de la gestió pública local que permeti 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 problemes que ara 

bateguen amb més força; i, per a això, cal atreure els Alcaldes i Regidors, i a tothom a 

qui interessin aquestes coses”. 

 

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 bàsicament per la provisió de serveis, per tal que els governs locals siguin 

capaços d’assolir reptes més ambiciosos que impliquin 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 polarització 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, 
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perquè la transparència, la participació ciutadana i el retiment 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 perspectiva 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 remunicipalitzar 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 general com a finalitat última i essencial 

dels governs locals.  
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VII. VIATGES: NOVES EXPERIÈNCIES MUNICIPALS 

9.1 Viatge a Dinamarca 
 

Una delegació d’electes locals de Catalunya van visitar Dinamarca la setmana del 24 de 

febrer de 2017, per conèixer els avantatges i desavantatges de l’organització i 

funcionament de les seves administracions locals en l’àmbit dels serveis socials. Van 

visitar els ajuntaments de Cophenhagen i de Ruserdal, i diferents equipaments que 

tenen com a prioritat l’atenció a les persones. 

Dinamarca, país molt similar a Catalunya des del punt de vista econòmic i de població, 

va afrontar una reforma territorial fa deu anys: En aquest cas, els danesos han 

professionalitzat  els serveis que ofereixen els ajuntaments, millorant l’eficàcia dels 

seus treballadors i equipaments. El resultat final és que després de 10 anys, tot i haver-

se reduït el total de la despesa a causa d’una disminució del 10% del PIB, ofereixen 

més i millors serveis, centrant-se en aquells que realment importen al ciutadà. 

Per conèixer la realitat local de Dinamarca, la delegació catalana formada per alcaldes i 

alcaldesses, regidors i regidores, va visitar KL, l’entitat municipalista de referència, i 

Danish regions , entitat que representa les regions. Es van reunir també amb la tinent 

alcalde de Cophenagen, Nina Thomsen, i l’alcalde de Ruserdal, Jens Ive, que van 

mostrar els diferents equipaments socials que depenen de l’Ajuntament i com 

centralitzen els serveis cap a les persones.  

La delegació catalana va visitar també una residència i un centre de dia per a gent gran 

i una residència i un centre de dia per a gent gran amb problemàtiques mentals, ón la 

prioritat és prevenir per garantir la qualitat de vida del ciutadà i evitar la dependència 

vers les administracions. 
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9.2 Jornada Viatge Post-Dinamarca: Quin model territorial i social volem per 
Catalunya? .  
 

Catalunya i Dinamarca, els dos països, són similars des del punt de vista econòmic (PIB 

similar i l'ingrés disposició similar) amb una mida similar de la població. Tenint en 

compte aquestes similituds i la col·laboració permanent entre els dos països, ACM ha 

organitzar aquest viatge d'estudis, per tal de conèixer a fons l’organització de les seves 

administracions locals. I en especial, en com Dinamarca s’ha adaptat, després de 10 

anys, a la reforma del sector públic del 2007; saber com l'administració local i el 

Govern han posat en marxa la reforma del sector públic; el que afecta i els efectes que 

han causat a les administracions i; quins són els grans reptes per al futur, és un dels 

objectius d’aquest viatge.  

Des de l’ACM volem plantejar al món local quin model per a Catalunya s’imaginen en 

els propers anys. I per fer-ho, volem estudiar i aprendre de les millors pràctiques 

d’altres països. Analitzar els pros i els contres, i veure si seria aplicable o no a 

Catalunya. 

Per fer-ho, hem iniciat un cicle de viatges d’estudi, que ens permetrà analitzar tots 

aquells aspectes que creiem que són importants per a la nostra administració. Amb les 

lliçons apreses, volem obrir un període de reflexió en tots els ímputs que haguem 

extret dels diferents viatges d’estudis, compartint-ho amb experts, acadèmics, i 

persones de l’administració, en el decurs de diferents jornades i/o seminaris. 

 

Aquest seminari, pretén obrir el debat sobre quin model territorial i de serveis socials 

volem per a Catalunya, a la resta del territori i exposar les principals conclusions 

d’aquest primer viatge d’estudi realitzat el passat mes de febrer a Dinamarca. 

Objectius:  

L’objectiu d’aquest seminari és explicar el viatge, exposar les principals visites i 

conclusions de les diferents 

conferències assistides i contrastar-ho amb aspectes més acadèmics i pràctics. Posar 

en comú el que vam aprendre i alhora plantejar quin model territorial i de serveis 
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socials volem, gràcies a la participació d’experts, acadèmics, administració de la 

Generalitat de Catalunya i els electes del món local que van poder participar en el 

viatge d’estudi a Dinamarca. 

 

L’altre objectiu, és conèixer com funcionen les administracions locals de Dinamarca en 

termes de benestar social. Atrets per conèixer i aprendre les millors pràctiques, 

especialment per saber quins serveis socials ofereixen, com s'organitzen i d’on 

provenen els recursos. Els municipis catalans, també tenen competències en matèria 

de serveis socials, i l’objectiu d’aquest és intercanviar coneixements i aprendre d'altres 

municipis europeus avantatjosos en aquest tema. 
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9.3 Viatge a Bolonya 
 
Una delegació d’alcaldes i representants municipals catalans va viatjar la setmana del 

14 de juny a Bolonya (Itàlia) en un viatge d’estudi organitzat per l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Ciutat 

Metropolitana de Bolonya, amb l’objectiu d’analitzar la transformació urbanística que 

està fent la ciutat italiana. 

La delegació, encapçalada pel secretari general de l’ACM, Marc Pifarré, va  estudiar i 

observar quins serveis ofereix la ciutat  metropolitana de Bolonya. Conèixer la 

mancomunicació de serveis, la integració dels petits municipis salvaguardant la seva 

pròpia identitat i com la ciutat està integrant serveis, polítiques i competències són 

alguns dels objectius d’estudi del viatge. 

El viatge a Bolonya es va emmarcar  dins el cicle de viatges de l’ACM i es va dur a terme 

per conèixer iniciatives i estratègies municipals d’arreu d’Europa que permetin a 

l’entitat municipalista de referència a Catalunya tenir criteri per establir quines han de 

ser les bases de les futures lleis que afectin al món local català. 
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VIII. Publicacions 

 

Les publicacions poden descarregar-se interactivament des del web www.acm.cat i 

s’està valorant la idoneïtat de fer Tutorials bàsics de consulta pels electes locals de la 

col·lecció sóc regidor i ara què? amb els següents números: 

 

 Núm 1 - Sóc regidor i ara què? 

  Núm 2 - Sóc regidor d'Hisenda i ara què? 

 Núm 3 - Sóc regidor d'Educació i ara què?  

 Núm 4 -  Sóc regidor d'Urbanisme i ara què? 

 Núm 5 - Sóc regidor de Medi Ambient i ara què? 

 Núm 6 - Sóc regidor de Mobilitat i ara què? 

 Núm 7 -  Sóc regidor de Recursos Humans i ara què? 

 Núm 8 - Sóc regidor de Serveis Socials i ara què? 

 Núm 9 - Sóc regidor de Seguretat i ara què? 

 Núm 10 - Sóc regidor de Promoció Econòmica  i ara què? 

 

Els manuals incorporen aspectes que afecten al dia a dia dels diversos ajuntaments 

catalans, que requereixen tenir un coneixement més ampli per oferir els millors serveis 

a la ciutadania. L’any 2017 la càtedra ha actualitzat alguns dels  manuals existents i 

elaborar-ne de nous. 

    

http://www.acm.cat/
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