
Avanç



SEMINARIS	
Seminari de Dret Local	
Seminari Tècnic Local
Seminari sobre Relacions Col·lectives
Seminari d'Actualització de Funció Pública Local

CURSOS
Jurídic
- La reforma local, un any després: problemes d’aplicació i reptes immediats de la 
llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
- Procediment administratiu aplicat a les entitats locals
- La gestió de la transparència «passiva» als governs locals:dret d'accés a la informació 
pública i protecció de dades

Innovació	
- Instruments bàsics de funció pública i propostes pràctiques de millora

Medi ambient / urbanisme	
- Consum responsable: Optimitzar la despesa i millora l'eficiència	
- Curs d’electrotècnia aplicada a les instal·lacions d’enllumenat exterior	
- Qualificació i certificació de l'eficiència energètica d'edificis (semipresencial)	
- Curs sobre Plans d’autoprotecció

Recursos humans	
- La gestió de persones als governs locals en un marc de contenció pressupostària: 
diagnòstic d'una política i horitzó 20
- El Model d'estils relacionals. Descobrir, comunicar-se i motivar
- Habilitats directives
- Preparació per a llocs de secretaria
- Com treure més profit del teu temps? Consells de productivitat personal per a 
càrrecs electes i directius públics

Avanç de programa



- Tècniques de negociació
- Productivitat personal: Motivació i compromís de l'empleat públic
- Treball en equip	

Gestió i organització
- Criteris per al disseny i implantació d’estructures organitzatives eficients. La millora 
organitzativa a través dels instruments de recursos humans
- “Posar en valor la política municipal”: dissenyar programes de govern i formar 
equips (político-directius) competents i eficients	

Salut	
- Control tècnic i sanitari de les piscines d’ús públic

Noves tecnologies
- Web 2.0 a l'Administració Pública (en línia)
- Administració electrònica. Gestió per processos	
- Màrqueting institucional per a entitats locals

Economia, comerç i turisme	
- Modernització de la contractació pública per a la millora de la legalitat, l’eficiència 
i l’estalvi econòmic.
- Gestió  pressupostària

Transparència i participació
- Síndics i Defensors locals: defensa dels drets de la ciutadania des de la proximitat 
del municipi
- El model de l’Administració pública deliberativa. Valors, transparència i participació 
en la gestió pública
- Integritat institucional i lideratge ètic
- Transparència en la contractació pública
- Ètica i codis de  conducta: com construir sistemes d'integritat institucional als 
governs locals


