
La constitució dels nous ajuntaments 
marca una nova etapa en la gestió local 
i és, per a molts, la primera presa de 
contacte amb un marc institucional, 
el coneixement sobre el qual és un 
pressupòsit bàsic per a desenvolupar la 
funció representativa dels electes locals.
Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat 
una jornada en la qual s’analitzaran 
els aspectes de la organització i 
funcionament municipal; la gestió 
econòmica i pressupostària; les formes 
de gestió dels serveis públics i la seva 
contractació; i la nova governança i la 
comunicació. 
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GALCERAN ORRIOLS ROIG 
Màster en Ciència Política 
“Pensar i governar les 
societats complexes” per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i Institut de Ciències 
Polítiques i Socials. Llicenciat 
en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i llicenciat 
en Recerca i Tècniques de 
Mercat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Ha estat investigador del 
Grup d’Estudis Comparats 
en Actors, Institucions i 
Processos Polítics de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. Consultor per 
al sector públic des de 
2008, ha exercit consultoria 
en matèria d’estratègia, 
comunicació, polítiques 
públiques, participació 
ciutadana, enquestes i estudis 
d’opinió, i actualment exerceix 
consultoria en matèria 
d’organització i recursos 
humans del sector públic.

CÈLIA ARGILÉS ANDRÉS  
Llicenciada en Dret i Ciències 
Polítiques. Diplomada en 
Ciències de l’Educació. 
Funcionària d’administració 
Local amb Habilitació de 
caràcter  nacional, interventora 
categoria superior. Presidenta 
del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de 
Lleida.

MIGUEL GARCÍA RESCALVO 
Advocat. Ha estat cap de 
contractació i compres de 
l’Ajuntament d’Alcorcón 
(Madrid) (1980-85). Consultor 
a les administracions 
públiques des de 1985, cap 
de projectes de consultoria 
des de 1986, soci-fundador 
i director de “Consultores 
de Gestión Pública, S.L.” des 
de 1997 fins al 2014 i soci-
director de “Defensa Pública 
Abogados, S.L” des de 2003. 
Com a consultor i assessor 
està especialitzat en temes 
jurídic-organitzatius i, en 
particular, en Contractació 
Administrativa, Funció Pública 
i Recursos Humans; ha 
realitzat treballs de consultoria 
en unes 100 institucions, 
assessorament jurídic en altres 
100 institucions i ha impartit 
cursos de formació en 120 
institucions aproximadament. 
És professor de l’INAP en 
la Diplomatura de Direcció 
Pública Local. Corresponsable 
de la Secció “Esquemes 
Pràctics” de la Revista 
“Contratación Administrativa 
Práctica” que edita La Ley i 
dirigeix José Antonio Moreno 
Molina.

FERRAN RAMON-CORTÉS 
Llicenciat en Ciències 
Empresarials i MBA per 
ESADE. Col·laborador 
acadèmic d’ESADE i 
professor convidat de 
diferents Universitats com 
la Universitat de Barcelona, 
la Universitat de Lleida, la 
Universitat Pompeu Fabra 
o la Universitat de Navarra. 
Autor dels llibres “L’Illa dels 
5 Fars” (RBA 2005, Planeta 
2012), “Quadern de Bitàcola” 
(RBA, 2006), Virus” (RBA 
2007), “Converses amb Max” 
(RBA 2007), “El Premi” (RBA, 
2008), “Escoltar amb els ulls” 
(RBA, 2011), “Parlant la gent 
s’estima” (Llaura Llibres, 2011), 
“La Química de les Relacions” 
(Planeta, 2012 i Pòrtic 2012) i 
“Conte d’Hivern” (Comanegra, 
2016) i “Més amistats i 
menys likes” (Connecta, 
2017). Col·laborador habitual 
en diferents mitjans de 
comunicació com a “L’ofici 
de Viure” en Catalunya Ràdio 
i el suplement dominical 
d’El País. Autor de la secció 
“Comunicar-se” de la revista 
Ment Sana des de la seva 
creació. Director de l’Institut 5 
Fars, soci fundador de l’Institut 
de Comunicació i co-creador 
dels models Bridge i Sikkhona.

DOCENTS

1. Organització i funcionament d’un ajuntament. Drets i deures dels càrrecs electes. 

2. Gestió econòmica i pressupostària. 

3. Serveis públics i contractació local. Normes bàsiques. 

4. Nova Governança i comunicació.

5. Debat.

En finalitzar la sessió se servirà un dinar a peu dret.

PROGRAMA



DESTINATARIS
El curs s’adreça als nous regidors i regidores.

HORARI
de 9.15h a 14.15h

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció finalitza el 28 de juny de 
2019. La inscripció és gratuïta i el nombre de 
places, limitat. 
Per a formalitzar la inscripció podeu enviar un 
correu electrònic a: 
Laura Gálvez: l.galvez@fmc.cat 
Mercè Canals: m.canals@fmc.cat

CERTIFICAT
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les 
persones que acreditin l’assistència a un 80% 
de les hores lectives de la sessió. 
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