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JORNADA SOBRE MUNICIPIS 2011 

Dilluns 24  d’octubre del 2011, de  9h a  14h. Sala d’Actes de l’Ateneu Barcelonès, 
carrer Canuda 6, Barcelona.  
 

 
Les hisendes municipals:  

gestió i actuació davant la crisi 
 

 
 

La Jornada sobre Municipis està promoguda 
per la Fundació Ernest Lluch  i per Nou Cicle 
amb la voluntat d’oferir un marc anual de 
reflexió sobre els problemes que afecten a 
l’àmbit local, incidint en les relacions que 
s’estableixen entre l’administració de 
proximitat i els seus ciutadans. 
 

 
 

 

La Jornada comptarà amb una ponència inaugural a càrrec del 
president de la Diputació de Barcelona, Sr. Salvador Esteve , i amb dues 
conferències marc: El finançament municipal: cap on ha d'anar?, a càrrec de la 
Catedràtica d’Economia de la UB, Núria Bosch  i La crisis y la gestión del 
déficit y la deuda municipales: instrumentos y prioridades, a càrrec de César 
Cantalapiedra , soci de Analistas Financieros (AFI) i consultor 
d’administracions públiques. Ambdues ponències precediran la participació 
d’alcaldes i alcaldesses  d’arreu de Catalunya i de diferents adscripcions 
polítiques, que conformen la taula rodona posterior. 



ARGUMENTARI JORNADA 2011  
 

 
La jornada d’enguany se centra en Les hisendes municipals: gestió i 

actuació davant la crisi  i vol mostrar aquelles iniciatives municipals que s’han dut a 
terme a fi de respondre a la situació de crisi econòmica dels governs locals a la 
vegada que es planteja el repte de com adequar les realitats pressupostàries en el 
marc de finançament actual. Al mateix temps, en aquesta jornada es pretén incidir en 
aquells aspectes concrets que condueixen a una bona gestió, que permeten fer front al 
deute municipal i a seguir impulsant el desenvolupament de serveis i activitats 
necessaris pel municipi. La cerca d’alternatives i la priorització de les actuacions a 
realitzar resulten claus per afrontar una situació delicada per als consistoris catalans i 
que poden repercutir amb el benestar dels conciutadans. 

 
 

 
ANTERIORS EDICIONS 
 
Primera edició: El règim de competències de les administracions loc als 

Segona edició: Seguretat i Ciutadania/Civisme i Municipi 

Tercera edició: Educació i Món Local 

Quarta edició:   Immigració i Món Local. Alertes, reptes i bones pràctiques 

Cinquena edició:Finançament municipal i desenvolupament local  
 

 
 



PROGRAMA 
 
 
Dilluns 24 d’octubre del 2011  
Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès  
 

 
9:00 h  - Benvinguda i presentació a càrrec de representants de la Fundació Ernest 
Lluch i Nou Cicle 
 
9:15 h - Ponència inaugural a càrrec del president de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Salvador Esteve .  
 
9:30 h    Conferències-marc: 
 

• El finançament municipal: cap on ha d'anar?. Conferència a càrrec de la 
Catedràtica d’Hisenda Pública de la UB, Núria Bosch 

 
•  La crisis y la gestión del déficit y la deuda municipales: instrumentos y 

prioridades.  Conferència a càrrec de César Cantalapiedra , soci de Analistas 
Financieros (AFI) i consultor d’administracions públiques 

 
11:15 h  Pausa 
 
11:45 h   Taula Rodona d’alcaldes: 
 

� Joaquim Ferrer: alcalde de Vilassar de Mar 
� Ana del Frago: alcaldessa de Barberà del Vallès 
� Dionís Guiteras:  alcalde de Moià  
� Josep Mayoral: alcalde de Granollers 
� Jordi San José: alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 

13:45 h  Cloenda  

 
 
 
Organitzen:  

 
 
 
 

www.fundacioernestlluch.cat       www.noucicle.org 
 
 
Amb el suport de:                                           Col·laboren: 
  

                                     


