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Presentació
Des de l´Àrea de Formació, Programes i Publicacions de l’ACM, en coordinació amb la resta d´àrees de l´entitat, s´estableixen contactes permanents amb el món local, amb electes i personal de l’administració local. Fruit d’aquesta relació, coneixement i contacte
constant elaborarem una previsió de formació pels següents cursos acadèmics, amb la voluntat de divulgar-la amb antelació per
tal que les organitzacions, i sobretot a nivell personal, es puguin prendre decisions respecte a la preinscripció o demanda de més
informació.
Facilitant i fent possible formació adaptada a la realitat local, pretenem augmentar les capacitats, preparació, i habilitats, tan dels
empleats públics locals així com dels electes que, entre d’altres, els permeti:
Millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis públics que l’administració local n’ostenta la competència o li són de la seva preocupació o prioritat política
Afavorir l’optimització dels recursos públics, amb vectors transversals com són la transparència de les actuacions administratives, la implicació de la ciutadania en els afers públics, la transformació de les administracions locals en governs locals focalitzats
a les preocupacions dels ciutadans
Potenciar la carrera professional del personal de l’administració local, augmentant la seva capacitat, així com oferir la formació
com un instrument essencial per motivar i comprometre al personal, crear cultura i valors
Enxarxar el coneixement local entre els diferents actors que per la seva implementació territorial no és habitual la transferència
d’aquest coneixement i contacte
Amb aquesta diversa programació que tens a les mans pretenem difondre una aptitud favorable davant l’aprenentatge, entenent-lo
com un procés integral durant el cicle vital i laboral, que permet l’adaptació de les qualificacions i habilitats als canvis de les organitzacions. La millora del serveis públics locals, així com del benestar dels ciutadans depenen de forma intensa del què hi aportem
cadascú de nosaltres.

Informació

Inscripcions

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

Per a més informació i inscripcions, podeu consultar la
nostra pàgina web: ww.acm.cat/formacio

Departament de Formació ACM
formacio@acm.cat
Tlf. 93 496 16 16
C/ València 231, 6a 08007 Barcelona

Curs acadèmic 2020-2021

Màsters i postgraus												

POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA DELS ENS LOCALS V EDICIÓ
Objectius: Analitzar el règim jurídic i els diferents procediments de contractació administrativa de les administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en
aplicació del TRLCSP i del sistema normatiu jurídic públic que
regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.
Adquirir els coneixements de gestió pública i econòmics de les
nostres administracions locals a fi de millorar i modernitzar els
processos de contractació administrativa.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees de contractació o compres, o que intervingui en el procés
de contractació administrativa.
Previsió d’inici: octubre 2020
POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ PÚBLICA DE LA
SEGURETAT LOCAL III EDICIÓ
Objectius: Oferir eines perquè els professionals de la seguretat pública local de Catalunya puguin afrontar el dia a dia. Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa
dels serveis de seguretat. Oferir nous coneixements en la direcció, comandament, gestió i formes organitzatives dels cossos de
seguretat local: policia, trànsit i circulació, protecció civil, emergències, prevenció i extinció d’incendis. Contribuir a la millora de
la relació d’aquests cossos amb els ciutadans, en el seu servei
a la societat.
Destinataris: Caps i comandaments de cossos de policia local, així com responsables en la gestió de matèries relacionades
amb la seguretat. Personal al servei de l’administració pública interessats en la matèria.
Previsió d’inici: novembre 2020

POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ DE PERSONAL AL
SERVEI DELS ENS LOCALS VI EDICIÓ
Objectius: Analitzar l’entorn i els diferents procediments jurídics de les administracions locals públiques. Conèixer els seus
ens instrumentals derivats de l’aplicació de l’EBEP i del sistema
normatiu jurídic que regula els recursos humans i la seva gestió.
Oferir coneixements econòmics, jurídics i de gestió pública del
personal per millorar el funcionament i l’organització de l’administració pública local.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees de recursos humans, règim intern o similar, o que intervingui en processos de millorar interna, selecció o gestió de personal dels ens locals. Directius i responsables de personal dels ens
locals.
Previsió d’inici: desembre 2020
POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS
ACTIUS LOCALS
Objectius: Conèixer com es pot contribuir al desenvolupament local, la promoció econòmica i la gestió pública dels actius territorials. Valorar quins instruments existeixen per assolir
els objectius de desenvolupament local i quina concertació és
la possible i òptima. Polítiques públiques sectorials de turisme,
comerç, política industrial, valorització del patrimoni o planificació estratègica. Donar resposta a tot això des d’una perspectiva
interdisciplinària.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees de promoció econòmica, desenvolupament local o de planificació estratègica econòmica i social de Catalunya.
Previsió d’inici: desembre 2020
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Accions formatives												
SEMINARI EN GESTIÓ DE FONS EUROPEUS I INICIATIVES
COMUNITÀRIES DEL NOU PERÍODE
Objectius: En el marc de l’inici el nou període de programació
dels fons europeus que comprendrà fins el 2027, es valoraran els
pressupostos que es destinaran al desenvolupament regional i la
cohesió social i territorial. S’identificaran els diferents mecanismes
que la Unió Europea ha previst pel període, així com aquells que
són especialment d’interès pels governs locals alhora d’implementar-los com a política pública pròpia i que ostenten prioritat inversora: inclusivitat, sosteniblitat mediambiental, recerca i desplegament
de les noves tecnologies.
Destinataris: Electes locals que tinguin delegada l’àrea de promoció econòmica, estratègica o de desenvolupament local, així
com les àrees tècniques homònimes dels ens locals de Catalunya.
Previsió d’inici: octubre 2020

PLA DE FORMACIÓ I ACTUACIÓ EN LES TASQUES DE
SECRETARIA DELS ENS LOCALS
Objectius: El dèficit històric de persones que ocupen les secretaries municipals a Catalunya (entenent en molts casos les funcions de secretaria intervenció) provoca una major fragilitat en la
governança de molts ens locals, amb l’agreujant que cada vegada
aquest perfil professional exerceix funcions més ambivalents. Per
això, en aquest curs s’afronten camps més enllà de les funcions
típiques de les secretaries –l’assessorament legal preceptiu-, i
s’aborden altres funcions en relació a eines de control i fiscalització
interna, gestió pressupostària, recursos humans, contractació...
Destinataris: Persones que ocupen les secretaries o intervencions municipals en els ens locals de Catalunya, així com tècnics
superiors que desitgin formar-se en aquestes funcions.

AULA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA LOCAL

Objectius: Debatre i analitzar les problemàtiques derivades
dels recursos presentats en els processos contenciosos administratius. Conèixer quina és aquesta jurisprudència en general i com
afecta en concret l’activitat administrativa dels ens públics locals
en els casos d’expropiacions forçoses, responsabilitat patrimonial,
urbanisme, medi ambient o intervenció administrativa, així com especialment la doctrina dels Tribunals administratius en matèria de
contractació, entre d’altres.
Destinataris: Secretaris, interventors, lletrats i tècnics superiors
dels ens locals de Catalunya.
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Màsters i postgraus												
MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VII EDICIÓ,
BARCELONA
Objectius: Repassar les competències jurídiques, financeres
i tributàries dels ajuntaments, identificar la seva estructura organitzativa , les competències atribuïdes i les relacions que estableixen amb les altres administracions. Conèixer els procediments
administratius previstos legalment. Facilitar les eines per gestionar amb eficiència els recursos humans dels ens locals.
Destinataris: Electes que tinguin delegades funcions directives en els ens locals de Catalunya.
Previsió d’inici: desembre 2020
MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ,
TARRAGONA
Objectius: Repassar les competències jurídiques, financeres
i tributàries dels ajuntaments, identificar la seva estructura organitzativa , les competències atribuïdes i les relacions que estableixen amb les altres administracions. Conèixer els procediments

administratius previstos legalment. Facilitar les eines per gestionar amb eficiència els recursos humans dels ens locals.
Destinataris: Electes que tinguin delegades funcions directives en els ens locals de Catalunya.
Previsió d’inici: gener 2021
DIPLOMATURA DE POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN
LIDERATGE I GOVERNANÇA LOCAL
Objectius: Aportar coneixements, eines i instruments per desenvolupar les capacitats de lideratge, direcció i decisió política
i administrativa. Incrementar les capacitats directives, d’anàlisi i
millora en la presa de decisions. Adquirir els coneixements necessaris per a la millora de la gestió, augment de la innovació i
modernització dels governs locals.
Destinataris: Electes que vulguin aprofundir en la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de
capacitats lideratge i direcció política en els governs locals.
Previsió d’inici: gener 2021

Accions formatives												
MATINALS PRAT DE LA RIBA IX EDICIÓ
Objectius: Aprofundir i debatre sobre diverses temàtiques
d’actualitat i d’interès local a partir d’un seguit de conferències.
Destinataris: Electes i tècnics directius dels ens locals de Catalunya.
ESCOLA DE GOVERNS LOCALS V EDICIÓ
Objectius: Crear un espai de trobada anual de dos dies perquè
els electes locals puguin intercanviar experiències i enriquir-se a
partir de la diversitat territorial i social dels seus consistoris i municipis. Mitjançant ponències i tallers dinàmics es generen debats
i es dóna resposta sobre algun tema concret que varia cada any.
Destinataris: Electes dels ens locals de Catalunya

Previsió d’inici: octubre 2020
SEMINARI DE MILLORA DE LES CAPACITATS DE
COMUNICACIÓ I ORATÒRIA PER A ELECTES III I IV EDICIÓ
Objectius: Governar o ser representant d’una institució (ja sigui
en tasques de govern o com en l’oposició) té cada vegada més
complexitat, més requeriments personals i de coneixements, i sobretot necessitats de tenir unes capacitats multidisciplinars. En el
seminari es donen pautes, instruments i formació per millorar les
capacitats de comunicació i oratòria, així com habilitats directives
que puguin ser aplicables pels electes locals.
Destinataris: Electes locals que desenvolupin tasques de direcció en els ens locals de Catalunya

Previsió d’inici: novembre 2020
SEMINARI DE PROSPECTIVA
CATALUNYA DEL 2030

Destinataris: Electes locals que tinguin delegada l’àrea de promoció econòmica, estratègica o de desenvolupament local dels
ens locals de Catalunya i empresaris

ECONÒMICA

DE

LA

Objectius: Analitzar quin hauria de ser l’escenari econòmic de
futur ideal per la propera dècada al país. Més enllà del creixement
del PIB, l’economia també s’ha de redireccionar cap a un model
estratègic de sostenibilitat territorial, social i mediambiental que
aposti per la qualitat dels serveis públics.

Previsió d’inici: setembre 2020
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Màsters i postgraus												
POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ PÚBLICA DELS
SERVEIS SOCIALS LOCALS IV EDICIÓ
Objectius: Oferir una visió pluridisciplinar, transversal i integral
de la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials. Es combinen
les sessions magistrals teòriques amb l’intercanvi d’experiències
pràctiques. S’analitzen tots aquells aspectes que contribueixen a
la millora de la qualitat dels serveis socials que presten els ens
locals.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees de serveis socials dels ens locals de Catalunya.
Previsió d’inici: setembre 2021
POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ DE CONTROL
INTERN I FISCALITZACIÓ ECONÒMICA DELS ENS LOCALS
Objectius: Analitzar les mesures i eines de control financer i
comptabilitat per gestionar eficaçment les despeses i ingressos
dels ajuntaments i ens locals de Catalunya. Conèixer les funcions,
potencialitats i transformació dels òrgans de control intern, el seu
àmbit d’aplicació i la possibilitat de col·laboració amb els externs,
així com els mètodes i polítiques de transparència en el retiment
de comptes públics.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees d’intervenció, o secretaria- intervenció dels ens locals de
Catalunya.
Previsió d’inici: octubre 2021

POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS
ACTIUS LOCALS
Objectius: Conèixer com es pot contribuir al desenvolupament local, la promoció econòmica i la gestió pública dels actius territorials. Valorar quins instruments existeixen per assolir
els objectius de desenvolupament local i quina concertació és
la possible i òptima. Polítiques públiques sectorials de turisme,
comerç, política industrial, valorització del patrimoni o planificació estratègica. Donar resposta a tot això des d’una perspectiva
interdisciplinària.
Destinataris: Personal tècnic i administratiu que treballi a les
àrees de promoció econòmica, desenvolupament local o de planificació estratègica econòmica i social de Catalunya.
Previsió d’inici: octubre 2021
POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN COMUNICACIÓ POLÍTICA I
MÀRQUETING INSTITUCIONAL
Objectius: Formació especialitzada en el disseny, la planificació i la creació de campanyes comunicatives enfocadades des
d’una perspectiva política i institucional, l’aprenentatge d’habilitats personals com la gestió d’equips, oratòria i tècniques de
comunicació eficient així com l’assoliment de coneixements concrets sobre el màrqueting polític i la capacitat de gestió de gabinets de comunicació.
Destinataris: Electes i personal directiu i carrecs de confiança
en l’àmbit de la planificació de la comunicació institucional
Previsió d’inici: octubre 2021

Accions formatives												

SEMINARI CONSELLS COMARCALS AL DIA IV EDICIÓ
Objectius: Oferir als Consells Comarcals els mecanismes necessaris perquè puguin exercir llurs competències d’una manera
àgil, eficaç i participativa en un context d’adaptació permanent a
les demandes de la societat actual. Identificar i realitzar política
comparada de polítiques públiques mancomunades o executades
des d’una planta supralocal.
Destinataris: Tècnics i electes que treballin als Consells Comarcals.

SETMANA MUNICIPAL XIII EDICIÓ
Objectius: Retre homenatge i donar continuïtat a la I Setmana
Municipal que es va organitzar fa un segle amb l’objectiu de donar
resposta a les inquietuds dels treballadors del món local. Durant
una setmana, s’aborden temes d’actualitat que afecten les administracions locals catalanes mitjançant l’organització de sessions
monogràfiques que varien cada any.
Destinataris: Electes i tècnics de les administracions locals de
Catalunya.
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Màsters i postgraus												

MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL IX EDICIÓ,
GIRONA

MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL X EDICIÓ,
LLEIDA

Objectius: Repassar les competències jurídiques, financeres i
tributàries dels ajuntaments, identificar la seva estructura organitzativa , les competències atribuïdes i les relacions que estableixen
amb les altres administracions. Conèixer els procediments administratius previstos legalment. Facilitar les eines per gestionar amb
eficiència els recursos humans dels ens locals i optimitzar els procediments per millorar la seva gestió i funcionament.

Objectius: Repassar les competències jurídiques, financeres i
tributàries dels ajuntaments, identificar la seva estructura organitzativa , les competències atribuïdes i les relacions que estableixen
amb les altres administracions. Conèixer els procediments administratius previstos legalment. Facilitar les eines per gestionar amb
eficiència els recursos humans dels ens locals i optimitzar els procediments per millorar la seva gestió i funcionament.

Destinataris: Electes que tinguin delegades funcions directives
en els ens locals de Catalunya.

Destinataris: Electes que tinguin delegades funcions directives
en els ens locals de Catalunya.

POSTGRAU SEMIPRESENCIAL CATALUNYA 2030
Objectius:
Destinataris:
Previsió d’inici: octubre 2021

Accions formatives												

MATINALS PRAT DE LA RIBA X EDICIÓ
Objectius: Aprofundir i debatre sobre diverses temàtiques
d’actualitat i d’interès local a partir d’un seguit de conferències:
Actuar amb sentit crític, desenvolupar propostes originals pels
ajuntaments, motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions, comunicar amb assertivitat, liderar, gestionar
equips, adaptar-se en ambients canviants, gestionar el temps o
elaborar polítiques mediambientalment sostenibles, entre d’altres.
Destinataris: Electes i tècnics directius dels ens locals de Catalunya.

ESCOLA DE GOVERNS LOCALS VI EDICIÓ
Objectius: Crear un espai de trobada anual de dos dies perquè els electes locals puguin intercanviar experiències i enriquir-se
a partir de la diversitat territorial i social dels seus consistoris i municipis. Mitjançant ponències i tallers dinàmics es generen debats
i es dóna resposta sobre algun tema concret que varia cada any.
Destinataris: Electes dels ens locals de Catalunya

Amb la col·laboració de:
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