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NOTA DE PREMSA 
  
 
L'alcalde assenyala la necessitat de modernitzar l'administració 
 
 
En el marc de l'International EPSA 2009 knowledge-transfer workshop, que se celebra avui i 
demà a Sant Cugat, l'alcalde ha indicat que "avui dia, l'administració té sentit com a ens de 
servei a la ciutadania. Hem d'acostar la gestió pública als criteris de la gestió privada. Els 
ciutadans han de poder dir si els serveis que presta l'Ajuntament els satisfà, talment com si es 
trobessin en una empresa privada" 
 
La trobada es clourà amb la celebració de la fòrum empresarial Santcugatribuna al Teatre-
Auditori En aquesta edició, la ponent serà la directora general de l'Institut Europeu 
d'Administració Pública, Marga Pröhl, que pronunciarà la conferència "Quality of life - An 
imperative: what developement model for the next decade". 
 
L'alcalde, Lluís Recoder, acompanyat de la tinenta d'alcalde de Territori, Mercè Conesa; i del 
tinent d'alcalde d'Economia i Organització, Jordi Joly, ha presidit aquest matí, a la planta noble 
de l'Ajuntament, la inauguració de l'International EPSA 2009 knowledge-transfer workshop. 
Aquesta trobada, encapçalada per l'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA), té per 
objectiu compartir i debatre les millors experiències de gestió pública amb representants 
d'institucions i administracions del conjunt de la Unió Europea. En aquesta cita es presentaran i 
compartiran les bones pràctiques reconegudes pels Premis Europeus del Sector Públic 2009 
(EPSA). 
 
Al llarg de la seva intervenció, l'alcalde, Lluís Recoder, ha manifestat la seva satisfacció per 
aquesta trobada i ha indicat que "durant dos dies estudiarem els projectes de les administracions 
que van guanyar els Premis Europeus del Sector Públic 2009. És a dir, la plataforma de serveis 
e-Bourgogne, el procés participatiu del pressupost de Colònia, El projecte de reactivació de 
l'economia local de la ciutat britànica d'Oldham i el Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica del 
nostre Ajuntament". 
 
Així mateix, l'alcalde ha indicat que "avui i demà es troben a Sant Cugat les millors 
administracions públiques europees, cosa que ens satisfà plenament". L'alcalde també ha volgut 
recordar que "avui dia, l'administració té sentit com a ens de servei a la ciutadania. Hem 
d'acostar la gestió pública als criteris de la gestió privada. Els ciutadans han de poder dir si els 
serveis que presta l'Ajuntament els satisfà, talment com si es trobessin en una empresa privada. 
Com he dit, l'administració no es justifica per ella mateixa, sinó com a servei a la ciutadania". 
 
En un altre ordre de coses, Lluís Recoder també ha manifestat que "si volem construir una Unió 
Europea real, cal que totes les administracions actuem de forma articulada, com si fossin un sol 
cos. Ara com ara, tenim l'administració local, la regional, la suprarregional, l'estatal i la 
supraestatal i hem de fer que caminin al mateix ritme".  
 
En darrer lloc, l'alcalde ha assenyalat que "estic segur que les opinions i reflexions que es faran 
en aquest fòrum seran bones contribucions".   
 


