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Gestió Econòmica Local
24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril  
i 25 de maig de 2023 
Barcelona

Presentació

La Federació de Municipis de Catalunya posa en marxa aquest nou 
seminari amb la voluntat de ser un espai de referència i trobada dels 
treballadors i les treballadores públics responsables d’exercir el 
control i la gestió econòmica en els ens locals, que amb la seva 
imprescindible tasca faciliten l’execució de projectes polítics 
adreçats a millorar la vida de la ciutadania. 

Aquest nou seminari vol donar resposta a la necessitat de completar 
l’anàlisi i l’impacte econòmic de les diferents normes que afecten 
el dia a dia dels nostres ajuntaments. La seva finalitat és oferir un 
espai d’aprofundiment i actualització en l’àmbit econòmic local que 
incideixi de manera especial en les darreres novetats normatives 
i jurisprudencials i que analitzi també les bones pràctiques de les 
entitats locals des del vessant d’aplicació econòmica i de control.

En aquesta primera edició ens centrem en    
  

          
 

 

També abordarem qüestions importants respecte  l’administració 
instrumental i analitzarem l’impacte econòmic en l’elecció de la 
forma de gestió dels serveis municipals, així com la valoració 
econòmica en la internalització d’aquests serveis - els seus pros i 
contres – i, en contraposició, la utilització dels encàrrecs de gestió 
als mitjans propis des d’un punt de vista global i econòmic.



Amb l’objectiu que el seminari es converteixi en un espai de debat obert, 
a les sessions s’incorporen taules rodones on diferents professionals 
dialogaran i confrontaran sobre els temes tractats en la primera part de 
la sessió o d’altres temes relacionats, per afavorir un pensament obert 
i ampli i oferir a les persones assistents eines d’utilitat per fer front a 
diferents problemes d’aplicació econòmica de les diferents normes.

En el seminari es reunirà especialistes i altres de perfil complementari 
que reflexionaran amb les persones assistents sobre temes proposats, 
amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes 
concrets i específics referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic, 
la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori, els serveis 
i els béns públics.

Desitgem que aquesta nova proposta formativa de la Federació 
de Municipis de Catalunya doni resposta a les vostres necessitats 
formatives i us sigui útil per a perfeccionar l’exercici del control i la 
gestió econòmica en el món local. 

AAntoni Ayora Rico  
Criseída Ramírez Domínguez 
Directors del Seminari
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24/02/23
AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LES ENTITATS DEPENDENTS DELS ENS 
LOCALS

9.30h Conceptes bàsics i procediments rellevants en les auditories dels comptes 
anuals dels ens dependents. Planificació, execució i emissió d’informes. Olga Vidri 
Coll, auditora supervisora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

10.45h Descans.

11.15h Direcció i supervisió de les auditories dels comptes anuals dels ens 
dependents realitzades amb la col·laboració d’auditors privats. Ernest Ruiz Garcia, 
viceinterventor de la Diputació de Girona.

12.30h Taula rodona. Olga Vidri Coll, auditora supervisora de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona.

13.00h Final de la sessió.

24/03/23
COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I AUDITORIA INFORMÀTICA

9.30h Consolidació dels comptes anuals en l’àmbit del sector públic. Enric Ripoll 
Ros, soci de Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.

11.00h Descans.

11.30h Auditoria informàtica en el marc de les auditories de comptes anuals. 
Antonio Minguillón Roy, auditor, director del gabinet tècnic de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana.

13.00 h Final de la sessió.



28/04/23
ADMINISTRACIÓ INSTRUMENTAL

9.30h Actualitat normativa. Antoni Pérez Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga.

10.15h Prestació de serveis i encàrrecs de gestió als ens dependents. Requisits, 
tramitació, terminis i consideracions per tipologia d’ens. Carmen Alonso Higuera, 
secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

11.15h Descans.

11.45h Aspectes econòmics  de les formes de gestió dels serveis públics i dels 
encàrrecs a mitjans propis: instruments reguladors, costos, contraprestacions 
econòmiques i tarifàries, control de gestió i liquidació dels encàrrecs de gestió. M. 
Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

12.45h Taula rodona. Experiències concretes i pronunciaments al respecte.

13.45h Final de la sessió.

25/05/23
SERVE S PÚBLICS I AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA FORMA DE GESTIÓ. 
INTERNALITZACIÓ DE SERVEIS

9.30h Actualitat normativa. Aurora Corral García, secretària de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.

10.15h Decisió de creació d’ens dependents en la prestació de serveis. Avaluació 
d’ens instrumentals: art. 83 i 85 de la Llei RJAP. Cost del servei. Rendiment del 
servei. Estabilitat, sostenibilitat i eficiència. Indicadors bàsics, econòmics i de 
qualitat. Avaluació continua. Joan Méndez Martínez, interventor de l’Ajuntament de 
Ripollet.

11.15h Descans.

11.30h Taula rodona. Internalització dels Serveis d'aigües. Aurora Corral García, 
secretària de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Joan Méndez Martínez, 
interventor de l’Ajuntament de Ripollet, Albert Testart Guri, gerent del Consorci per a 
la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i Alejandro Jiménez Marconi, 

 

12.30h Taula rodona. Internalització dels Serveis a les persones. Aurora Corral 
García, secretària de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Joan Méndez Martínez, 
interventor de l’Ajuntament de Ripollet, Carlos Lozano Porras,  representant del Grup 
d’Atenció a les Persones de l’ACEDE (Associació Catalana d'Executius/ves, Directius/
ves i Empresaris/es), Laia Grabulosa i Descals, directora de la Patronal del Tercer 
Sector Social de Catalunya, La Confederació , Alicia Valle Cantalejo, gerent de 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL.

13.30h Final de la sessió.



Direcció del Seminari
Antoni Ayora Rico. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. embre de la Comissió 
Permanent de Gestió Pública del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

Criseída Ramírez Domínguez. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials 
per la Universitat de Barcelona, MBA per la Universitat de Barcelona i Postgrau en 
Auditoria Pública. Funcionària d’Habilitació Nacional, categoria superior d’Intervenció 
Tresoreria. Actualment interventora general de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 
col·laboradora i exvicepresidenta del CSITAL de Barcelona.

Lloc de realització 
El seminari se celebrarà en format híbrid: 
- presencialment des de l‘auditori de l’UPF-BSM (Barcelona School of Management
de la Universitat Pompeu Fabra). C/Balmes, 134, Barcelona.
- en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.

Horari 
De 9.30 a 13.  hores

Secretaria tècnica del Seminari 
Laura Gálvez Pons
Via Laietana, 33, 6è. 08003 Barcelona. Tel.: 93 310 44 04.  Fax: 93 310 71 03
l.galvez@fmc.cat.

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 17 de febrer de 2023. La inscripció és gratuïta 
i el nombre de places, limitat. 
Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi 
afavorirà la participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de re-
cepció de les inscripcions.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web 
de la Federació: www.fmc.cat

Certificat 
Es lliurarà un certificat a qui acrediti l’assistència a més del 80% de les hores lectives 
del Seminari. Caldrà haver participat  un mínim de  de les quals 

, llevat de restriccions sanitàries 
sobrevingudes, cas en què s informarà dels canvis precisos. Serà imprescindible 

acreditar tant l’entrada com la sortida a cadascuna de les jornades amb el codi QR 
personal que s’haurà de portar i mostrar a la recepció del Seminari. A les sessions 
virtuals serà necessari acreditar-se posant el codi personal abans d’accedir a la 
plataforma.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

Col·labora:
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d'Administració Local de 
Barcelona




