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Raons per fer el curs
Raons per fer el curs
Adquirir coneixements avançats en e-administració en el món local.
Millorar la formació contínua del personal de l’administració pública local.
Adaptació als canvis sorgida de la nova legislació i eines d’administració electrònica.
Facilitar eines per a la reflexió de les noves eines d’administració i gestió en el marc de l’administració.
Capacitar-se per afrontar la gestió del canvi a l’administració pública on es treballa.

L'administració serà digital o no serà...estàs preparat?

Presentació

Presentació
Aquest postgrau, materialitzat en dos cursos de postgrau que es poden cursar per separat, pretén donar resposta a totes aquestes
necessitats des d’una perspectiva integral. El primer dels cursos de postgrau, el d’Administració Electrònica, es planteja com un
mòdul eminentment tècnic que proporciona coneixements pràctics i professionalitzadors a treballadors públics del món local que es
trobin immersos en el procés d’implantació de l’administració electrònica en les institucions on treballen.
El Curs de Postgrau de Govern Obert al Món Local és un mòdul més ampli que ofereix una visió del govern obert i de tots els àmbits
que en formen part, tals com la transparència, la participació ciutadana, la col·laboració i el bon govern. En aquest curs s’introdueix
una visió que inclou tant els aspectes vinculats a models de governança oberta des d’un àmbit teòric fins a solucions de caràcter
pràctic, eines i propostes d’implementació.
A diferència d’altres formacions existents en aquestes matèries, aquest postgrau pretén reforçar els coneixements teòrics amb una
forta presència de sessions pràctiques materialitzades a través d’experiències reals o workshops que tenen com a finalitat aportar una
visió més àmplia de l’administració electrònica i el govern obert que transcendeixi els continguts estrictament teòrics.

Objectius
Capacitar els treballadors del món local en els àmbits de l’administració electrònica i el govern obert per millorar la qualitat de les
administracions locals.

Sortides professionals
Tècnic d’administració electrònica.
Tècnic de govern obert i transparència.
Responsable d’implantació de l’administració electrònica a les administracions.
Responsable, a l’empresa privada, del desenvolupament i la implantació d’eines d’administració electrònica a
l’Administració.
Assessor d’administració electrònica i govern obert.

A qui s' adreça
A treballadors de les administracions locals de Catalunya. Tècnics, administratius, secretaris, interventors, càrrecs electes, càrrecs
eventuals i personal que es trobi immers en el procés d’implantació de la e-administració i el govern obert als ens locals o bé vulgui
saber en què consisteix i quins són els reptes i canvis que comporta. També titulats i professionals del sector privat que treballin o
vulguin treballar conjuntament amb l’Administració pública en els àmbits objecte d’estudi del postgrau.
Aquest postgrau vol afavorir l’intercanvi de coneixement i experiències entre tots els perfils d’estudiant esmentats anteriorment.

Requisits d'admisió
Titulació universitària en qualsevol estudi universitari que habiliti per treballar a l’administració pública.
Experiència laboral en l’àmbit de l’administració pública, especialment en l’àmbit de l’administració electrònica i el govern
obert. En aquest supòsit no és necessària titulació universitària. Les persones que no tinguin titulació universitària obtindran un
certificat d'assistència al curs.

Estructura modular
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local
Administració Electrònica
Govern Obert

Pla d'estudis
Règim jurídic de l'administració electrònica

Es tractarà la regulació de l’administració electrònica en el marc de les noves lleis de règim jurídic i procediment administratiu comú,
les implicacions per al món local, els canvis en la relació dels ciutadans i les persones jurídiques amb l’Administració, el procediment
administratiu electrònic, la contractació electrònica i l’administració electrònica i la seva contribució als models de govern obert.

TIC i eines tecnològiques per a l'administració electrònica
S’analitzarà el paper de les TIC en el desenvolupament de l’administració electrònica, en concret: e-administració i expedients
electrònics, e-administració i procediment administratiu, e-administració i gestió documental, eines d’e-administració i
infraestructures digitals, cloud computing, i finalment, ciberseguretat i protecció de dades de caràcter personal.

Gestió del canvi a les administracions públiques
En aquesta assignatura s’abordarà el canvi de paradigma que suposa la implantació de l’administració electrònica. Des de la
perspectiva del canvi organitzatiu, de la gestió per processos, de la gestió de recursos humans, la transversalitat i les noves necessitats
formatives dels treballadors públics. També s’aprofundirà en el project management de projectes d’administració electrònica i
s’estudiaran experiències pràctiques i casos d’èxit.

Revolució digital
En aquesta assignatura s'analitzarà l’impacte i les oportunitats de les tecnologies disruptives al sector públic, la innovació digital, la
innovació oberta, la governança digital i les tendències de futur de les noves tecnologies al sector públic. Aquesta assignatura també
es complementarà amb un taller de design thinking.

Transparència
En aquesta assignatura s’analitzarà la transparència com un dels eixos fonamentals per al govern obert. En concret, les obligacions de
transparència dels ens locals i el seu sector públic, el dret d’accés a la informació pública i els seus dubtes interpretatius,
l’autoavaluació i l’avaluació externa de la transparència i l’open data i els seus usos. També s’estudiaran experiències d’implantació
de projectes de transparència i la seva importància més enllà de les obligacions establertes per la llei.

Participació ciutadana i col·laboració
En aquesta assignatura s’estudiarà la participació ciutadana com a eix fonamental en els models de govern obert. Des de qüestions
més generals sobre la participació ciutadana al món local fins a participació ciutadana electrònica, nous espais de participació,
instruments, eines i metodologies, moviments socials i col·laboració en l’elaboració de polítiques públiques i el paper de les xarxes
socials per a les administracions públiques. També s’estudiaran experiències locals de participació ciutadana, i el suport i
l’assistència al món local en participació ciutadana.

Bon govern
En aquesta assignatura s’aprofundirà en el bon govern i en la seva importància en models de govern obert. Concretament, s’abordarà
l’ètica pública des de la configuració de codis i normes ètiques, public compliance, dissenys de marcs d’integritat institucional, els
drets dels ciutadans a una bona administració i l’avaluació de polítiques públiques, la millora de la qualitat normativa i els drets
digitals dels ciutadans i la seva avaluació. També s’aprofundirà en el coneixement dels ens i organismes responsables del control del
sector públic.

Visió, lideratge i estratègia
En aquesta assignatura s’aprofundirà en la gestió del canvi al sector públic, en els principis que impregnen l’administració digital del
segle XXI, el lideratge, les competències digitals i el canvi cultural així com en els nous reptes de l’estratègia i el lideratge en la
gestió pública, la comunicació pública i la comunicació digital.

Treball final
Treball final del Diploma de Postgrau

Pràctiques
La durada de les estades de pràctiques externes curriculars estarà determinada pel nombre de crèdits ECTS de la corresponent
assignatura a raó de 22 hores efectives de pràctica a l'entitat receptora per crèdit ECTS i 3 hores d'activitats addicionals (visita a
l'empresa o entitat, tutories, preparació de la memòria final, etc.). Es regiran pel Reglament de pràctiques externes dels estudis de la
FUdGIF. Aquestes seran un mòdul/assignatura independent.

Titulació
Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local per la Universitat de Girona*
* No inclou la taxa d'expedició del títol

Metodologia
La metodologia combinarà les sessions en forma de ponència amb tallers pràctics, taules d’experts, debats i treball en grup.
L’enfocament clarament professionalitzador d’aquests cursos de postgrau i del diploma de postgrau farà que les sessions siguin
dinàmiques i que les intervencions dels alumnes i l’intercanvi d’experiències tinguin un paper molt rellevant durant el
desenvolupament de les sessions.

Sistema avaluació
Per superar els estudis (tant de diploma de postgrau com de curs de postgrau) serà necessari assistir a un mínim del 80% de les
sessions presencials.
En el cas dels cursos de postgrau, a més, caldrà presentar un treball final.
Els alumnes que cursin el diploma de postgrau complet, a més de complir amb els requisits d’assistència, hauran de fer un treball al
final del postgrau i realitzar les pràctiques externes, en el cas que no els sigui possible convalidar-les.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
· Banc Sabadell
· CaixaBank
· Banc Santander
· BBVA
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Judith Aguas Castellví
Responsable del Servei de Govern Obert del Consorci AOC, que gestiona i coordina els recursos oferts en aquest àmbit. Durant la
seva trajectòria laboral a l’AOC, ha estat responsable del projecte e-FACT (plataforma de factura electrònica) i responsable de
comunicació i xarxes socials.
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB), Màster en Gestió Pública (UAB), Postgrau en Comunicació i
Estratègia Política (UAB), Màster en Direcció de Comunicació (UPC), Màster en Comunicació Digital i Web 2.0 (Universidad de
Alcalá) i Postgrau de Transformació Digital de les Organitzacions (UPF).

Anna Brunsó Ribas
Responsable dels serveis de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona, des dels quals dóna
suport, assessorament i formació als ens locals i a la pròpia Diputació i el seu sector públic, des de l’òptica del Govern Obert i
l’Administració Electrònica. Membre de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, en representació de la Diputació de Girona.
És llicenciada en Pedagogia i diplomada en Educació Social per la Universitat de Girona, té un Postgrau en Gestió i Administració
Local de la Universitat Autònoma de Barcelona, i un en Participació i Comunicació de la Universitat de Girona. Ha estat professora
associada de la facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Miquel Estapé Valls
Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i ha participat en diversos programes
formatius a l’IESE. Ha treballat com a enginyer per a empreses de telecomunicació, professor de tecnologia en un institut de
secundària, director de desenvolupament de negoci al Govern Obert de Catalunya i professor d’universitat. Ha estat també, al llarg de
la seva trajectòria política, alcalde de la Roca del Vallès i vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Actualment és
professor de diversos màsters de l’àmbit de l’administració i la gestió pública local, i directiu del Govern Obert de Catalunya.

Pol Puigdomènech Clot
Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Girona, professor associat del Departament de Dret Públic
de la Universitat de Girona. Ha estat assistent de recerca a l’Àrea de Ciència Política de la mateixa universitat i estudiant del Màster
en Administració i Govern Electrònic de la Universitat Oberta de Catalunya. Tècnic en Administració Electrònica i Transparència a la
Diputació de Girona.

Coordinació

Professorat
Judith Aguas Castellví
Responsable del Servei de Govern Obert del Consorci AOC, que gestiona i coordina els recursos oferts en aquest àmbit. Durant la
seva trajectòria laboral a l’AOC, ha estat responsable del projecte e-FACT (plataforma de factura electrònica) i responsable de
comunicació i xarxes socials.
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB), Màster en Gestió Pública (UAB), Postgrau en Comunicació i
Estratègia Política (UAB), Màster en Direcció de Comunicació (UPC), Màster en Comunicació Digital i Web 2.0 (Universidad de
Alcalá) i Postgrau de Transformació Digital de les Organitzacions (UPF).

Nacho Alamillo Domingo
Graduat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Estudiant de doctorat en Seguretat i Prevenció per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha estat consultor en seguretat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, i investigador al Centre de Recerca en Governança del Risc. Actualment és candidat a doctor a la
Universidad de Murcia.

Mario Alguacil Sanz
Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Direcció Pública per ESADE. És funcionari de
l’Administració local, on ha desenvolupat tasques de direcció d’organització, gerència, tecnologies i gestió del coneixement, societat
de la informació i oficina de pressupost. Ha estat membre de diverses comissions relacionades amb l’àmbit de la societat de la
informació i la modernització del món local, com Localret, a la Diputació de Barcelona i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. Actualment és director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Victor Almonacid Lamelas
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, i Màster en Noves Tecnologies en les Administracions Públiques també per la UV.
Ha estat secretari de l’Administració local a l’Ajuntament de Picanya, i posteriorment a l’Ajuntament d’Alzira. Actualment és
secretari general del Consell Insular d’Eivissa. Ha estat membre del Grup de Treball del Comitè Sectorial pel Document, Expedient i
Arxiu Electrònic de l’Administració General de l’Estat.

Begoña Ballvé Jerez
Diplomatura en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona i llicenciada en dret per la Universitat Oberta de
Catalunya. Ha cursat diploma superior de Gestió de la Innovació en les Administracions Públiques i ha treballat al Consorci
Teledigital de Mollet del Vallès. Actualment treballa com a cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Josep Bosch Andreu
Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona. És llicenciat en Ciències Físiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona i mestratge en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. També
ha estat, durant vint-i-cinc anys, professor associat d’Enginyeria de Programari a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona.

Joan Bosch Muntal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i en filologia catalana per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha cursat
el Màster en Administració i Govern Obert a la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és el Cap de l'Àrea de Contractació del
Consorci Localret. Anteriorment, ha treballat com a tècnic de Serveis Jurídics al Consorci Localret i com a Cap de Servei de
Contractació a l’Ajuntament de Terrassa.

Quim Brugué Torruella
Llicenciat en Ciències Econòmiques (UAB), Màster en Anàlisi de Dades per a les Ciències Socials (Essex University) i doctor en
Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB). Catedràtic en Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), actualment en comissió de serveis a la Universitat de Girona (UdG). Ha estat director general de Participació
Ciutadana en el govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2008) i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de
la UAB (2010-2014).
Des del 1993 ha impartit diferents cursos a la universitat (govern local, gestió pública, pensament polític, etc.), així com també en
diversos programes de postgrau i de doctorat (tant a Catalunya com en altres institucions educatives espanyoles i internacionals).

També és rellevant la participació en cursos destinats a empleats públics i professionals de la política i de l’Administració en diversos
punts del món. En el marc universitari, a més de director de l’IGOP, ha estat vicedegà d’Ordenació Acadèmica, coordinador del
Mestratge de Gestió Pública, responsable del programa de doctorat, etc. També ha desenvolupat activitats de recerca com a visiting
fellow a les universitats de Cambridge (1991-1992) i Oxford (2002).
Ha desenvolupat una extensa activitat de recerca (tant competitiva com aplicada) els darrers vint anys i ha publicat articles acadèmics,
informes de treball i llibres de difusió. Aquesta activitat s’ha desenvolupat principalment en tres àmbits: l’anàlisi de les polítiques
públiques, la modernització de la gestió pública i la innovació democràtica. Actualment disposa de tres trams de recerca.

Anna Brunsó Ribas
Responsable dels serveis de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona, des dels quals dóna
suport, assessorament i formació als ens locals i a la pròpia Diputació i el seu sector públic, des de l’òptica del Govern Obert i
l’Administració Electrònica. Membre de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, en representació de la Diputació de Girona.
És llicenciada en Pedagogia i diplomada en Educació Social per la Universitat de Girona, té un Postgrau en Gestió i Administració
Local de la Universitat Autònoma de Barcelona, i un en Participació i Comunicació de la Universitat de Girona. Ha estat professora
associada de la facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Concepción Campos Acuña
Doctora en Dret per la Universidad de Santiago de Compostela. Té un màster en Dret de les Administracions i Institucions Públiques i
és especialista en gestió pública local. Actualment és secretària de govern local de l’Ajuntament de Vigo, i professora col·laboradora
a l’INAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC i UAB, entre d’altres. És membre tècnic de la Xarxa de Transparència
FEMP i del Comitè per a la Millora de la Regulació Econòmica del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i del Grup de Treball de la
Comissió de Societat de la Informació i Noves Tecnologies FEMP.

Dolors Canals Ametller
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un postgrau en Dret Immobiliari i Dret Urbanístic per la Universitat
Pompeu Fabra, i és doctora en Dret per la Universitat de Girona. Ha estat professora de la Universitat de Perpinyà, professora del
Màster sobre Govern Local i Administració Pública Municipal i Estatal del Colegio de Jalisco a Guadalajara (Mèxic), directora
general de Qualitat Normativa del Govern, assessora jurídica de la Regidoria de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona i assessora
de la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts del Ministeri de la Presidència del Govern d’Espanya. Actualment és professora
titular de Dret Administratiu de la Universitat de Girona.

Lluís Esteve Casellas Serra
Arxiver, cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, i Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Girona. Membre del
Grup d’Experts sobre Avaluació de Documents del Consell Internacional d’Arxius i col·laborador del projecte InterPARES TRUST,
de la University of British Columbia. Entre 2001 i 2015, vocal de la Comissió Nacional d’Accés i d’Avaluació i Tria Documental de
Catalunya (CNAATD), en representació de l’Administració local, i coordinador del Grup de treball sobre documentació municipal,
del qual fou membre des de la seva creació el 1994. Ha col·laborat en diversos grups de treball nacionals i internacionals (InterPARES
3, FIED, MoReq2, Documents Vitals), i ha estat representant de l’AAC al CTN50/SC1 d’AENOR.
Ha participat de manera continuada en formació universitària especialitzada, principalment a la Universidad Internacional de
Andalucía i a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en
nombrosos esdeveniments professionals. És autor de més d’un centenar articles; els darrers treballs s’han centrat en les dades obertes,
l’avaluació, la transparència i la gestió de dades des del punt de vista de la gestió de documents.

Jordi Castanyer Santanach
Cap de l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica de la Diputació de Girona. Enginyer tècnic en informàtica. Va ser
programador d’aplicacions web de la Diputació on va passar d’un perfil tècnic a assumir tasques de gestió. Els seus àmbits d’interès
són la gestió del canvi, la motivació i la productivitat a l’Administració. Actualment està focalitzat en el projecte ESET, que ha de
facilitar la transformació dels ajuntaments més petits, i s'ha certificat com a executive coach amb l’objectiu de fusionar les seves dues
passions.

Agustín Cerrillo Martínez
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, on ha estat director dels estudis de Dret i Ciència Política i del
Programa de Dret. Les seves àrees de recerca principals són el dret administratiu, l’administració electrònica, la transparència
administrativa, la informació del sector públic i la participació ciutadana. És autor de diversos treballs en aquestes matèries, entre els

quals destaca El principio de integridad en la contratación pública. Mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses y la
lucha contra la corrupción.

Roger Cots Valverde
Llicenciat en dret. Funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional(2003): Secretari General de l’ Ajuntament
de Gavà (Barcelona). Professor associat de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Consell
Assessor Professional de l’ Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vocal de la Comissió Permanent i el Plenari
de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya (CNAATD). Delegat especial a l'
AOC pel CSITAL Barcelona. Docent col·laborador de l’ EAPC, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, ACM, Universitat
Rovira i Virgili,etc. Membre del Consell editorial de la Revista “El consultor de los Ayuntamientos”.

Maria Mercè Darnaculleta Gardella
Professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Girona des del 2011. Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, va
ser ajudant de Dret Administratiu en el Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona i té el títol europeu de doctora per la
tesi Dret Administratiu i autoregulació: l’autoregulació regulada, que va ser mereixedora del Premi Extraordinari de Doctorat 2002
de la Universitat de Girona a la millor tesi doctoral de ciències socials llegida en els cursos 2000-2002.
Va ser professora associada doctora de Dret Administratiu al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona del 2002 al
2005, professora lectora de Dret Administratiu al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona del 2005 al 2008,
investigadora contractada a la Universitat de Konstanz (Alemanya), com a directora del grup de recerca Gènesi normativa en la
globalització, al clúster d'excel·lència «Fonaments culturals de la integració» l’any 2008, i premi Vilaseca i Marcet de l'Institut
d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya el 2009. Va ser degana de la Facultat de Dret del 2013 al 2016.

Michael Donaldson Carbón
Director de planificació estratègica i de serveis centrals de l'Ajuntament de Gavà. Ha estat director d'acció institucional de
l'Ajuntament de Rubí. Gerent de la Fundació Catalunya Segle XXI, dedicada a l'estudi i l'impuls de la qualitat democràtica. Director
Adjunt de l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, centre d'investigació universitari dedicat a l'estudi del dret
autonòmic i dret local. Va ser coordinador de l'Agenda 21 del Districte de Sants-Montjuic de l'Ajuntament de Barcelona És llicenciat
en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Administració Pública (UAB-ESADE-UPF). Ha participat en diverses recerques i
publicacions de participació ciutadana, gestió pública i moviments socials entre les que destaquen Democratitzar l’Administració.
Lideratge i institucions públiques.

Miquel Estapé Valls
Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i ha participat en diversos programes
formatius a l’IESE. Ha treballat com a enginyer per a empreses de telecomunicació, professor de tecnologia en un institut de
secundària, director de desenvolupament de negoci al Govern Obert de Catalunya i professor d’universitat. Ha estat també, al llarg de
la seva trajectòria política, alcalde de la Roca del Vallès i vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Actualment és
professor de diversos màsters de l’àmbit de l’administració i la gestió pública local, i directiu del Govern Obert de Catalunya.

Ferran Farriol Vilà
Ha exercit diferents responsabilitats a l'administració local vinculades a la gestió dels sistemes d'informació i transformació
digital. Des del 2008 impulsa canvis des de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), actualment com a Cap de Servei de
Transparència i Govern Obert, on gestiona i evoluciona serveis per a fomentar la transparència, la reutilització de dades, o la
tramitació electrònica ciutadana. És llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona, màster en Sistemes d’Informació
Geogràfica per la Universitat Politècnica de Catalunya, postgrau en Govern electrònic per la Universitat Pompeu Fabra, i màster en
Alta Funció Directiva per la EAPC. Actualment cursa el postgrau en Govern Obert Local de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A nivell docent participa de manera continuada en formació universitària especialitzada en àmbits de gestió pública i govern
electrònic, així com en Sistemes d’Informació Geogràfica.

Lídia Font Bosch
Llicenciada en Geografia per la Universitat de Girona i Postgrau en SIGTE i les seves aplicacions en la planificació, gestió i valoració
del territori, i en govern i gestió pública a la societat de la informació i e-govern. Ha estat cap de negociat de l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Girona, i actualment és responsable de publicitat activa del Portal de Transparència.

Eduardo Gamero Casado
Catedràtic de Dret Administratiu per la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, i conseller acadèmic de la firma Montero Aramburu
Abogados. És autor de diverses obres publicades, entre les quals destaca el Tratado de procedimiento administrativo común y régimen
jurídico del sector público, i és coautor de diversos manuals. Ha realitzat diverses estades d’investigació a les universitats de
Florència, Harvard, Oxford i Pisa. Ha obtingut diversos premis, entre els quals destaca el Premi Blas Infante d’Estudi i Investigació
sobre Administració i Gestió Pública (2000) i el Premi de la Real Academia Sevillana de Legislació i Jurisprudència (2015).

Maria Garcia Brugada
Actualment és cap de la Secció de Participació Ciutadana-Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona.
És sociòloga, postgraduada en Govern Local (Universitat de Barcelona) i Màster en Participació Ciutadana i Desenvolupament
Sostenible (UAB).
Ha publicat Repensant la participació de la ciutadana al món local, dintre de la col·lecció Documents de Treball, que facilita als
agents del món local documentació actualitzada per contribuir a millorar la gestió de les polítiques públiques locals.

Valentín Gómez Sánchez
Llicenciat en ciències de treball per la UAB i Graduat Social Diplomat per la UB, és cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i Recursos Humans a l’Ajuntament de Mollet del Vallès des del 2009, desenvolupant, entre d’altres, les següents
funcions: responsable de la gestió tècnica i administrativa del personal de la corporació, disseny i implementació de les polítiques de
recursos humans, i responsable del projecte transversal d’Administració electrònica. Anteriorment havia treballat a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, primer com a cap de Negociat de l’Administració de Personal i posteriorment com a cap de secció de Gestió
de Recursos Humans.

Jordi Graells Costa
Director general d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya (anteriorment havia estat coordinador de Continguts i
Innovació).
És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona.
Ha publicat nombrosos articles sobre la ciutadania i les administracions en xarxa, la innovació per Internet, societat i llengua.
Va obtenir el premi al millor blog personal dels Premis Blog Catalunya 2013 de Política, Economia i Societat.

Rafael Jiménez Asensio
Llicenciat en Dret per la Universidad de Valladolid i doctor en Dret per la Universidad del País Vasco. Ha estat professor de Dret
Constitucional i Organització Constitucional de l’Estat a ESADE i a la Universitat Pompeu Fabra, i director de la fundació
Democracia y Gobierno Local i dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona. És funcionari en excedència de l’Administració
pública basca i soci de la consultoria Estudio Sector Público, on treballa en l’àmbit del bon govern, la integritat institucional, la
transparència i la rendició de comptes.

Núria Josa Arbonès
Funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala intervenció-tresoreria, categoria superior i auditoracensora jurada de comptes. És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i
Postgrau en Auditoria de Comptes per aquesta mateixa universitat. Actualment és la interventora general de la Diputació de Girona, i
anteriorment ha estat funcionària interina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Durant la seva carrera professional ha combinat
sempre l’exercici de la funció pública amb l’activitat com a docent i ponent en nombrosos cursos, jornades, seminaris i congressos
vinculats als àmbits del control intern al sector públic, la gestió financera, i la tresoreria i comptabilitat públiques. També és autora de
publicacions relacionades amb els seus àmbits d’exercici professional en llibres i revistes especialitzades.

Sandra Lomas Pena
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i en Comunicació Audiovisual per la UOC. Té un màster en Gestió
d’Empreses Culturals per la Universitat de Salamanca i en Administració Pública avançada per la Universitat de Barcelona. Ha
treballat per al Govern de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, com a
professora a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la UOC, i actualment és directora de Transformació Digital al Govern de
Catalunya.

Amalia López Acera
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universidad Pontificia de Salamanca, i Màster en Màrqueting Digital i Social Media
per la Universidad a Distancia de Madrid. Actualment és professora de diversos programes universitaris a la Universitat Catòlica de
València, i en altres institucions com ESIC, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Col·laboradora en programes de ràdio com
«Hoy por hoy», de la Cadena Ser.

Magda Lorente Martínez
Llicenciada en Documentació i diplomada en Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona), és la cap de la Secció
d’Assistència als Sistemes d’Informació Local de la Diputació de Barcelona, que dona assistència als ajuntaments per gestionar
correctament els documents electrònics d’acord amb els requeriments legals.
També ha estat col·laboradora docent de la UAB en l’assignatura Sistemes de gestió documental.
Ha publicat diversos articles entre els que destaquen: «Reptes per a una transformació digital inclusiva», en el marc de la Jornada de
Biblioteca Pública i Cohesió Social, «Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els ens locals», dins el
pla de formació de la DIBA i altres articles d’innovació i transformació digital.
Va guanyar el Premi del CNIS 2012 (Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad) al projecte referent en administració
electrònica per la seva adequació a la normativa vigent.

Patricia Mallén Villalba
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Dret de la Societat de
la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Curs Superior en Dret Administratiu i Administració Local (UDIMA).
Màster en Contractació Pública Local (UAM). Ha treballat com advocada especialitzada en dret administratiu i noves tecnologies en
diversos bufets d’advocats. Actualment és assessora legal de serveis del Consorci Administració Oberta de Catalunya i professora de
diversos màsters en l’àmbit de l’administració, la privacitat i les tecnologies de la informació.

Xavier Marcet Gisbert
President de Lead To Change, empresa de consultoria en innovació estratègica, que ha dirigit diversos projectes d’innovació tant a
l’empresa privada com per a administracions públiques. Va ser cap del Gabinet del Rectorat de la Universitat Politècnica de
Catalunya i director general de Localret. Ha estat professor de la UAB, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universidad Diego
Portales de Xile i de la Universidad Nacional de Sanmartín d’Argentina. Actualment és president de la Barcelona Drucker Society i
havia estat president del think tank Barcelona Breakfast. Participa des de fa vuit anys en el programa d’economia de Catalunya
Informació: «Economia i Empresa».

Salvador Martí i Puig
Professor titular de la Universitat de Girona i membre del Centre de Relacions Internacionals de Barcelona CIDOB. És doctor en
Ciència Política i de l’Administració, Màster en Estudis Llatinoamericans i llicenciat en Ciència Política i Sociologia.
Ha estat professor visitant, docent i investigador en diversos centres universitaris d’Europa, Estats Units i Amèrica Llatina. La seva
àrea d’especialització és la política comparada, i ha investigat sobre processos de democratització a Amèrica Llatina, acció
col·lectiva, moviments socials, i partits i sistemes de partits, sobre els quals ha escrit nombrosos articles en revistes acadèmiques i
diversos llibres.
Col·labora com a consultor en temes de governabilitat i desenvolupament, i com a expert en mitjans de comunicació. És membre de
diversos consells editorials de revistes de Ciències Socials i d’associacions de Ciència Política i d’Estudis Llatinoamericans.

Patricia Almudena Martín Escribano
Doctora en Dret Penal i Criminologia. Professora de la Universitat de Girona i de la Universitat Oberta de Catalunya en el Grau de
Criminologia. En aquests últims anys s’ha especialitzat en responsabilitat penal de les persones jurídiques i en els programes de
prevenció del delicte. Va cofundar l’any 2014 Minimize Risk & Compliance, empresa dedicada a la prevenció del delicte a les
organitzacions. En l’actualitat també és col·laboradora en aquestes matèries a 4Cconsultores.

Josep Matas Balaguer
Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona, 1980), i llicenciat en Dret (UAB i
UNED, 1987). Titular del despatx Legalment, una assessoria jurídica especialitzada en dret de la informació i de les noves
tecnologies, protecció de dades de caràcter personal, propietat intel·lectual, administració electrònica, comerç electrònic i règim
jurídic de les telecomunicacions.

Va ser director de l’Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d’Empordà (1984 i 1988) i de l’Arxiu Històric de Girona (1988-2003), i
president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya (1993-1997). Ha estat professor dels màsters d’arxivística organitzats per
diferents universitats catalanes (UdG, UAB, UdL i URV), professor dels cursos d’arxivística de l’Escola d’Administració Pública
des de 1991 i professor del postgrau de Patrimoni Cultural i Museologia organitzat per la UdG. Les seves línies de recerca són: Règim
jurídic de la documentació; Regulació legal de les bases de dades amb dades personals. La implantació de la normativa en el si de les
administracions públiques i les entitats privades; Tècniques de descripció arxivística.

Ascen Moro Cordero
Professional de l’Administració local. És la cap de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona). Des de l’any 2001 es dedica a projectes de modernització, amb funcions relacionades amb la revisió,
optimització i automatització de processos, administració electrònica, planificació de la formació contínua, protecció de dades
personals, seguretat de la informació, sistemes de gestió documental, interoperabilitat interna i entre les administracions públiques.
Actualment, impulsa projectes relacionats amb el concepte govern obert: transparència, open data, reutilització de la informació,
participació 2.0 i col·laboració.
La seva darrera publicació és A les portes de l’administració digital. Una guia detallada per a l’aplicació de les Lleis 39/2015 i
40/2015.

M. Carme Noguer Portero
Llicenciada en Dret, Gestió Pública, Organització, Recursos Humans i Administració Electrònica i Màster en Dret Públic i
Organització Administrativa per la UPF. Des de fa 22 anys és la coordinadora d’Organització, Persones i Administració Electrònica a
l’Ajuntament de Manlleu.
Està especialitzada en negociació, recursos humans, desenvolupament professional i gestió de talent, govern obert, open data i
transparència.

Joan Anton Olivares i Obís
Llicenciat en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, i diplomat en Funció Gerencial de les
Administracions Públiques per ESADE. Ha estat director gerent del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, director de
l’Agència Catalana de Certificació, cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, assessor tècnic
en administració digital a la Diputació de Barcelona, i actualment és cap del Gabinet d’Innovació Digital a la Diputació de Barcelona.

Alberto Ortíz Alorza
Especialista en el CANVI, amb majúscules. Fundador d’alorza.net, plataforma des de la qual exerceix de professional
in(ter)dependent. Consultor del Banc Mundial. Pioner en l'obertura de dades públiques i en les polítiques de govern obert. Veterà de
l'atenció ciutadana multicanal. Escriptor, docent i conferenciant. Posseeix un reconegut prestigi en l'àmbit de la innovació en el sector
públic. Assessor, conferenciant, docent i escriptor en matèria d'Open Government, Open Data, innovació pública, e-Government,
intraprenedoria, Salut 2.0, Web 2.0. Entre 2009 i 2013, va ser director d'atenció ciutadana al Govern Basc, amb un paper rellevant en
la política de govern obert. El 2010 va inaugurar Open Data Euskadi [opendata.euskadi.net], el primer portal no anglosaxó de dades
públiques obertes. Ha treballat en l'àrea de modernització i, durant deu anys, en la gestió de serveis sanitaris públics.

Jordi Parodi Serra
Tècnic en dibuix publicitari i disseny gràfic, amb un postgrau en Disseny d’Interacció. Ha estat dissenyador web per a diverses firmes
i ha participat en projectes de digitalització de la Generalitat de Catalunya, com EACAT o CAT365. Actualment és dissenyador al
Consorci AOC, on s’encarrega del disseny de les principals interfícies per als usuaris.

Ismael Peña López
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la
Universitat Oberta de Catalunya. És professor de la Universitat Oberta de Catalunya i director d’Innovació Oberta a la Fundació
Jaume Bofill. Ha estat membre de la xarxa d’experts del Programa de Desenvolupament de l’Organització de les Nacions Unides.

Fernando Pindado Sánchez
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Comissionat de Participació i Democràcia Activa de l’Ajuntament de
Barcelona. Anteriorment havia estat subdirector general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Ha escrit diversos articles sobre referèndums, democràcia directa i participació ciutadana.

Juli Ponce Sole
Acreditat com a catedràtic per ANECA l´any 2010, és professor titular de Dret administratiu a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona. Lllicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1992), doctorat en dret per la mateixa universitat (1998), títol de
postgrau de l´Acadèmia de l´Euroepan Group of Public Law (1996). Ha realitzat estades de recerca postdoctorals a les Universitats de
Harvard i Denver i ha estat professor visitant a les universitats de Shefield, Georgia State University i Tulane. Ha estat Director de
l´Escola d´Administració Pública de Catalunya i Vicedegà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. ?

Pol Puigdomènech Clot
Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Girona, professor associat del Departament de Dret Públic
de la Universitat de Girona. Ha estat assistent de recerca a l’Àrea de Ciència Política de la mateixa universitat i estudiant del Màster
en Administració i Govern Electrònic de la Universitat Oberta de Catalunya. Tècnic en Administració Electrònica i Transparència a la
Diputació de Girona.

Carles Ramió Matas
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universidad Complutense de Madrid, i doctor en Ciència Política per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Ha estat investigador del CIDOB, on va ser director del programa d’Amèrica Llatina. També ha estat director de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, vicepresident del Centre d’Estudis i Formació Especialitzada de la Generalitat, degà
de la Facultat de Ciències Polítiques i vicerector de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professor de Ciència Política i de
l’Administració de la UPF.

Chari Rodríguez Ros
Lletrada de la Diputació de Lleida.

Begoña Román Maestre
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, i professora a la mateixa universitat. És presidenta del Comitè d’Ètica de
Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya. El seu àmbit d’especialització és l’ètica aplicada, i ha
publicat diversos treballs, entre els quals destaquen Tareas actuales de la bioética i Repensando La Paz Perpetua de Kant. És
col·laboradora habitual en diversos màsters i postgraus, entre els quals hi ha l’organitzat per l’Institut Borja de Bioètica.

Dolors Roo García
Treballa al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i en
Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona. Certificat de Suficiència Investigadora en Ciències
Polítiques i de l’Administració (UB). Postgrau en Dret Local Avançat (UAB). Experiència en el món local, tècnica jurídica de la
Unitat de Secretaria i Intervenció Municipal del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona. Responsable de
transparència per als ens locals.

Loreto Rubio Odériz
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE, a més de Màster en Gestió Pública. Doctora en Ciències de
la Direcció per la Universitat Ramon Llull. Professora de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i de l’Institut de Governança
d’ESADE, així com CEO i sòcia directora de Sinergia Value, firma especialitzada en arquitectura relacional i lideratge cinegètic per a
la transformació col·laborativa.

Ernest Ruiz Garcia
Viceinterventor de la Diputació de Girona des del 2016. Ha estat interventor de l’Ajuntament de Roses, gerent del Port de Roses i
gerent de FISERSA, a més d’altres tasques directives en diverses empreses del sector privat. És llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials, doctor d’Organització d’Empreses amb la tesi Estratègies de finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas
dels municipis catalans.

Carles San José Amat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha estat funcionari al Servei de Gestió Jurídica de la Direcció General de
Transport, advocat al Gabinet Jurídic de la Generalitat, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i
vocal de la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental, adscrita al Departament de Cultura. També ha estat formador intern de
l’Àrea Jurídica de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i professor de Dret Administratiu a la UOC.

Sílvia Subirana de la Cruz
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i diplomada en Gestió i Administració Pública per la mateixa universitat.
Actualment és advocada especialitzada en dret públic i urbanístic a la firma Roca Junyent Advocats. Anteriorment ha treballant en
altres firmes, com Garrigues, i als Serveis Jurídics de l’Estat a Barcelona. Ha col·laborat com a professora al Màster d’Advocacia de
la Universitat Oberta de Catalunya i també al de l’Instituto Superior de Derecho y Economía.

Marc Sureda Ponts
Graduat en Comunicació i Relacions Públiques per la Universitat de Girona, Màster en Aplicacions Multimèdia per Internet per la
Universitat Oberta de Catalunya. Ha realitzat diversos postgraus de periodisme digital i producció periodística multimèdia a la
Universitat Oberta de Catalunya. És soci fundador i director de Canalajuntament.cat.

Daniel Tarragó Sanfeliu
Sociòleg. És soci fundador de la consultoria Neòpolis. Professor en diversos màsters i postgraus en matèria social, política, ambiental
i territorial, a la UAB, la UPF i la UdG. Col·labora amb mitjans escrits i participa a xerrades i conferències com ara aquesta sobre el
futur de la participació política.

Jordi Turon Serra
Vicesecretari de la Diputació de Girona des del mes de juny de 2016. Ha estat secretari de l’Ajuntament de Banyoles del 2013 al
2016 i anteriorment havia estat secretari de l’Ajuntament de Palafrugell. Ha combinat la seva activitat com a secretari en diferents
administracions públiques amb la docència, tant universitària, com en el marc de la formació continuada a treballadors públics que
s’imparteix a través de l’ACM, la FMC i la EAPC. També s’ha format en l’àmbit de la direcció pública professional cursant, entre
d’altres, el mestratge en Direcció Pública d’ESADE.

Gemma Ubasart González
Doctora, DEA i llicenciada en Ciència Política per la UAB; DEA en Dret i Màster Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials per
la UB. Ha obtingut també l'Internacional Diploma in Critical Criminology expedit per vuit universitats europees i nord-americanes, i
té un Postgrau CIS en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades.
He realitzat estades de recerca a la London School of Economics and Political Science (Gran Bretanya), a la Università di Padova
(Itàlia), a la University of Ottawa (Canadà), a Science Po-Paris (França) i a l'Instituto de Altos Estudios Nacionales (Equador). Ha
gaudit de beques postdoctorals a la Universidad Autónoma de Madrid —Alianza 4 universidades— i a la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales —Prometeo— (Equador).
Des de la lectura de la tesi doctoral el 2008 a la UAB, ha combinat la tasca acadèmica —docent i investigadora— amb la professional
—assessoria i consultoria a governs i partits—, tant a Europa com a Amèrica Llatina.
Les seves àrees d'interès són les polítiques i la gestió pública, el govern local, l'estat del benestar, els moviments socials i la
criminologia.
Actualment és professora agregada interina a l'Àrea de Ciència Política. Acreditada per l'AQU (professora agregada) i per l'ANECA
(professora titular).

Elisabeth Udina Portero
Secretària-interventora d’habilitació estatal. Ha estat fundadora, gerent i manager consultora de BUISI TOOLS i consultora en
workflow col·laboratiu a la Diputació de Girona des del 2012, desenvolupant l’anàlisi i millora dels sistemes de treball, simplificació
de processos, coach en hàbits per a equips de treball i formació. Des del 2011 és consultora de sistemes de treball al Consorci
Administració Oberta de Catalunya. Ha exercit el càrrec de secretària-interventora a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

Esperanza Yuste García
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Gestió Pública Avançada per la Universitat de Barcelona. Ha estat
advocada especialitzada en dret civil, penal, estrangeria i menors. Ha desenvolupat diverses tasques d’assessoria jurídica al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Actualment és tècnica superior de

la Sotsdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administració Local, on és membre de
diversos grups de treball dins la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Consorci Administració Oberta de Catalunya

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Diputació de Girona

Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local
Inici curs: 27/09/2019
Data darrera sessió presencial: 19/06/2020
Fi curs: 19/06/2020
Data tancament acta avaluació: 19/07/2020

Calendari
Data
27/9/2019
4/10/2019
5/10/2019
18/10/2019
19/10/2019
8/11/2019
9/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
13/12/2019
14/12/2019
10/1/2020
11/1/2020
24/1/2020
25/1/2020
7/2/2020
8/2/2020
21/2/2020
22/2/2020
6/3/2020
7/3/2020
20/3/2020
21/3/2020
3/4/2020
4/4/2020
17/4/2020
18/4/2020
8/5/2020
9/5/2020
29/5/2020
30/5/2020
12/6/2020
13/6/2020
19/6/2020
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Lloc

Inici matí

Fi matí

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00
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14:00

09:00

14:00
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14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

09:00

14:00

Inici tarda
16:00
16:00

Fi tarda
21:00
21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

16:00

21:00

