
23 i 25 d’octubre de 2012

Anàlisi de la situació econòmica dels ens locals: 
propostes d’actuació davant la crisi



Aquestes jornades estan destinades tant a càrrecs electes com 

a aquells professionals que desenvolupen funcions 

re lacionades amb secretar ia i inter venció dins de 

l’Administració local.

Dies 23 i 25 d’octubre de 2012
De 9.00 a 14.00 h

Auditori Josep Irla
Edifici de la Generalitat a Girona 

Plaça de Pompeu Fabra, núm. 1, 17002 Girona

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) expedirà 

els corresponents certificats d’assistència a tots aquells 

participants que hagin assistit almenys al 80 % de les hores

L’exposició de matèries es completarà amb un dossier amb 

documentació sobre els temes tractats.

La crisi pot ser un repte, i més per a les administracions locals, que són les 

que donen resposta a les necessitats concretes i diàries de la ciutadania.

Aquestes jornades proposen una revisió de les estructures i el 

funcionament dels ens locals. Cal reflexionar sobre l’organització de les 

administracions locals i trobar  les oportunitats que la normativa dóna a la 

seva potestat d’autoorganització. L’establiment dels serveis públics i les 

seves formes de gestió han de respondre a principis de bona administració, 

d’eficàcia i d’eficiència, i, a més, s’han de prestar amb la qualitat necessària.

Els recursos econòmics són escassos però necessaris per tal de poder 

aconseguir l’interès públic. La prestació dels serveis propis o dels 

anomenats serveis impropis ha de trobar els recursos necessaris per 

finançar-los.

A través d’aquestes jornades pretenem aportar una visió teòrica i pràctica 

de propostes concretes en aquests àmbits de l’Administració local.

OBJECTIU DE LES SESSIONS PERSONES DESTINATÀRIES

DATA I LLOC 

DOCUMENTACIÓ

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA



ORGANITZACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

L’organització de les jornades és a càrrec de la Xarxa Local de Municipis de la 

Diputació de Girona (XALOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i 

el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya.

Al web www.xalocgirona.cat, a través de l’enllaç de l’eSAF. Atès que cal estar 

registrat com a usuari per formalitzar la inscripció, es recomana a les persones 

interessades que no estiguin registrades que ho facin al mateix web.

La inscripció a les jornades és gratuïta.

Per a qualsevol informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant 

l’adreça electrònica saf@xalocgirona.cat o bé trucant al telèfon 972 415 666.

El termini d’inscripció és del 10 al 21 d’octubre (ambdós inclosos). Atès que les 

places són limitades, es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.



DIMARTS, 23 D’OCTUBRE

De 9.00 a 9.15 h

De 9.15 a 9.30 h
Sr. Josep Ramon Barberà i Gomis

Professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra 

De 9.30 a 11.00 h
«La nova organització en temps de canvis»Recepció i lliurament de la documentació

Presentació de les jornades

Ponència:

Exposició d’una experiència municipal: «Smart City, una 

iniciativa per avançar en la gestió dels serveis públics», 

Ajuntament de Figueres

Sr. Xavier Ludevid i Massana, gerent d’Urbanisme 

Sr. Josep Caimel Benítez, cap de l’Oficina de Gestió de la 

Informació Territorial (OGIT)

Sra. Marta Felip i Torres                           

Vicepresidenta primera de la Xarxa Local de Municipis 

de la Diputació de Girona (XALOC)

Sr. Eudald Casadesús i Barceló

Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona



DIMARTS, 23 D’OCTUBRE

D’11.00 a 11.30 h

D’11.30 a 13.00 h

Sra. Carmen Alonso Higuera

Secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i vicepresidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 

d’Administració Local de Barcelona

«La crisi del principi de llibertat d’establiment i de determinació de la forma de gestió dels serveis públics locals»

Descans

De 13.00 a 14.00 h
Col·loqui amb els ponents

Ponència:

Exposició d’una experiència municipal: «Solucions de gestió per a una Administració més eficient, oberta i propera» 

Sr. Santi Solà Peracaula 

Cap de l’Àrea d’Informàtica, Comunicacions i Gestió Territorial de l’Ajuntament de Calonge



DIJOUS, 25 D’OCTUBRE

Sr. Joaquim Solé i Vilanova

Catedràtic d’hisenda pública i director del Màster en Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona

De 9.15 a 11.00 h
«Crisi i finançament dels serveis públics municipals»Ponència:

Exposició d’una experiència municipal: «Un exemple de motor econòmic del municipi: la gestió de les tax-free» 

Sr. Joan Giraut i Cot

Alcalde de l’Ajuntament de Castell i Platja d’Aro

«Models per mancomunar els serveis de les policies locals» 

Sr. Albert Ballesta Tura

Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

De 9.00 a 9.15 h
Recepció i lliurament de la documentació



Sra. Marta Felip i Torres                           

Vicepresidenta primera de la Xarxa Local de Municipis 

de la Diputació de Girona (XALOC)

Sra. Núria Gómez i Morell

Directora dels Serveis Territorials a Girona del

Departament de Governació i Relacions Institucionals

D’11.30 a 13.00 h

Sra. Marta Franch i Saguer

Professora de dret administratiu de la Universitat Autònoma 

de Barcelona

«La qualitat dels serveis públics»

De 13.00 a 14.00h
Col·loqui amb els ponents

De 14.00 a 14.30h
Clausura de les jornadesPonència:

Exposició d’una experiència municipal:  
«Optimització de recursos compartits entre secretaries», 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Sra. Elisabeth Udina, secretària dels ajuntaments 

de Sant Quirze Safaja i el Bruc

DIJOUS, 25 D’OCTUBRE

D’11.00 a 11.30 h
Descans




