Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes
Amb aquestes Jornades les entitats organitzadores volem promoure la reflexió i el debat sobre la millor manera d’encarar i superar els reptes que
avui es plantegen les Administracions públiques catalanes. No s’hi tracten tots els reptes institucionals, però sí alguns dels més rellevants: la planta
territorial, l’element humà, la direcció i l’ètica públiques, els reptes digitals i el govern obert. Alguns, com l’articulació territorial o el model de funció
púbica, fa molt temps que estan plantejats, però mai no perden ni l’interès ni l’actualitat. D’altres, com l’ètica pública o el govern obert han centrat
l’atenció en els darrers temps i s’han imposat amb força com a nous requeriments inherents a la gestió pública.
Les Jornades s’han estructurat en quatre taules de treball, que comptaran amb la participació d’experts acadèmics, professionals i responsables
públics de l’Administració de la Generalitat i també dels governs locals de Catalunya. Les aportacions de totes les persones participants es recolliran
en la presentació de les conclusions de les diverses taules, amb la voluntat que serveixin de guia i, si cal, de revulsiu per impulsar les iniciatives
necessàries per enfortir les nostres institucions. Les Jornades també constitueixen el primer fruit de la col·laboració entre diverses entitats de base
associativa creades amb objectius diversos, però també amb l’objectiu compartit de comptar amb una Administració sòlida i preparada, pròpia d’una
societat democràtica avançada.

Lloc i data
21 de setembre a la Universitat Pompeu Fabra
28 de setembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Inscripció en línia fins al 19 de setembre http://bit.ly/reflexioAPC

Organitzen: Associació Catalana de Gestió Pública, Associació ServidorsCAT, Associació Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i Gestors
Documentals i Col·lectiu Maspons i Anglasell
Amb la col·laboracióde l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la
Universitat Pompeu Fabra

21 de setembre, de 9 a 15 hores
Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella
c/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona

28 de setembre, de 9 a 15 hores
Escola d’Administració Pública de Catalunya
c/ Girona, 20. 08010 Barcelona

Programa

Programa
8.30-9 h

Recepció i benvinguda

9h

Inauguració a càrrec de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra

9.30 h

Conferència Reptes a abordar per a l’enfortiment de les institucions públiques,
a càrrec Carles Ramió, vicerector de la Universitat Pompeu Fabra

10 h a 11.45 h

Taula de treball 1 Quin hauria de ser el model de planta territorial de
Catalunya per donar una millor resposta als reptes actuals?
Josep Ramon Barberà, professor de dret administratiu a la Universitat Pompeu
Fabra
Joan Anton Font, secretari general de l'Ajuntament de Tarragona
Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona
Isidre Llucià, secretari interventor de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Moderador: Ferran Armengol, president del Col·lectiu Maspons i Anglasell
Relatora: Yolanda Hernández, presidenta de l’Associació ServidorsCAT
Co-organitzen: Associació ServidorsCAT i Col·lectiu Maspons

11.45 a 12.15 h

Pausa esmorzar

12.15-14 h

Taula de treball 2 Quins haurien de ser els models de funció pública de
Catalunya per donar una millor resposta als reptes actuals?

8.30-9 h

Recepció i benvinguda

9-11 h

Taula de treball 3 
Mesures a adoptar per a l’enfortiment institucional en l’àmbit
de direcció pública i ètica pública
Àngel Castiñeira
, director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica
d’ESADE
Annabel Marcos
, secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de
Catalunya
Joan Xirau
, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Moderador
: Josep Ramon Morera, cap del Gabinet Tècnic del Departament de
Salut
Relator
: Isidre Obregon, analista del sector públic a la Generalitat de Catalunya
Organitza
: Associació Catalana Gestió Pública

11.30 a 12 h

Pausa esmorzar

12-14 h

Taula de treball 4 
Reptes digitals i mesures a adoptar en matèria de govern
obert
Ester Manzano
, directora general de Modernització i Innovació de la Generalitat
de Catalunya
Joan Olivares
, cap del Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona
Ismael Peña
, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya
Joan Soler
, president de l’Associació Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

Manuel Férez, professor titular de dret administratiu i director del programa
Executive Master in Public Administration
Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la
Universitat Pompeu Fabra
Pilar Sorribas, directora general de Funció Pública de la Generalitat de
Catalunya
Juliana Vilert, directora d’Organització i Persones de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
Moderadora: M. Carme Noguer, presidenta de l’Associació Catalana de Gestió
Pública
Relatora: Yolanda Hernández, presidenta de l’Associació ServidorsCat
Organitza: Associació Catalana de Gestió Pública
14-14.30 h

Presentació de conclusions de les taules

Moderadora
: Dolors Visa, vicepresidenta de l’Associació Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya
Relatora
: Olinda Ania Lafuente, experta en polítiques de reforma de la
Generalitat de Catalunya
Co-organitzen
: Associació ServidorsCAT i Associació Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya
14-14-30 h

Presentació de conclusions de les taules, a càrrec de les entitats organitzadores

14.30-15 h

Cloenda de la jornada a càrrec de 
Jordi Puigneró
, conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública

