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JORNADA FORMATIVA SOBRE "LA GESTIÓ DELS SERVEIS 
PÚBLICS LOCALS. METODOLOGIA PER L'AVALUACIÓ  DELS 
COSTOS I DELS INDICADORS DE GESTIÓ"     

 
14 de desembre de 2016 

de 10h a 13’45 hores 
a la Seu de l’FMC 

Sala Auditori 
Via Laietana, 33, 6a planta de Barcelona 

Destinataris 

La jornada està destinada als electes locals als alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores 
que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit Serveis Econòmics de l'FMC, i és fruit de 
l'acord del Comitè Executiu de l'FMC, de 27 de novembre de 2015,  que aprovà, en el marc 
d'una nova governança de l'entitat 2015-2019, l'estructura bàsica de l'FMC conformada 
amb comissions sectorials corresponents a àmbits d'activitat com a punt de trobada 
d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, per analitzar juntament amb tècnics i tècniques 
especialitzats assumptes específics. 
 
Un d'aquests àmbits és el de Serveis Econòmics que té per objecte debatre aspectes 
relatius a la hisenda, finançament local, la gestió d'ingressos i dels serveis públics, el càlcul 
de costos i d'indicadors de gestió, elaboració de pressupostos, seguiment de l'activitat 
econòmico-financera i participació en ingressos de les administracions públiques. En aquest 
context l'FMC encarregà al Consell de CSITAL de Catalunya el disseny i coordinació de 
diverses sessions formatives destinades als membres d'aquest Àmbit en les que es tractin 
els "10 aspectes claus de la Hisenda Local", de la qual aquesta és la segona sessió.    
 

Objectius 

Aquesta jornada té un doble objectiu, per una banda, analitzar els aspectes jurídics de les 
formes de gestió dels serveis públics locals i la incidència dels denominats procediments de 
municipalització de serveis nascuts a l'empara de les polítiques de restricció i racionalització 
de la despesa conseqüència de la crisi econòmica i l'exigència ciutadana de serveis públics 
de qualitat. I d’altra, presentar una metodologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis 
públics locals que faciliti als gestors la pressa de decisions sobre les polítiques públiques 
més eficaces i eficients associades al rendiment dels serveis públics, i que alhora permetin 
confeccionar tant els estudis econòmics dels expedients d'ordenances fiscals i preus 
públics, com el compliment dels nous requeriments previstos per l'exercici 2017 en  la 
Instrucció de comptabilitat per l'administració local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre,  sobre del cost de les activitats i l'elaboració dels indicadors de gestió.   
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PROGRAMA 

 

10.00h Presentació de la jornada 

Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i President de l’Àmbit de Serveis 

Econòmics de l’FMC 

10.15h Les formes de gestió dels serveis públics locals. Aspectes jurídics 

dels procediments de municipalització  

Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 

Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona 

11.30h Descans 

12.00h Metodologia pel càlcul del cost real del serveis públics locals  i 

d'indicadors de gestió. 

Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la 

Universitat de Navarra  

13.15h Taula rodona  amb els dos ponents que plantejaran els aspectes 

clau dels temes exposats 

 

Formulari d’inscripcions:  http://www.fmc.cat/selecciona_tipus_jornada.asp?id=40  

 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar directament amb l’Àmbit de Serveis 
Econòmics de l’FMC (Tel. 93 310 44 04- ext. 0110 Montse Bibolas (m.bibolas@fmc.cat), o 
bé, ext. 0107 Montse Muñoz (m.munoz@fmc.cat)). 
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