Jornada de presentació
Premis Europeus del Sector Públic EPSA
Convocatòria 2011

Barcelona, 22 de febrer de 2011

Amb la col·laboració de:

Introducció
El llançament oficial dels Premis Europeus del Sector Públic EPSA 2011 va tenir lloc
el passat 17 de gener a Brussel·les. L'EPSA 2011 reuneix els actors més
innovadors, eficients i amb els millors resultats del sector públic europeu. Onze
països europeus, juntament amb la Comissió Europea, donen suport oficial a EPSA.
El concurs és obert a tots els nivells de l'administració pública d'Europa,
independentment de la mida o el tipus d'administració. Les entitats sol·licitants poden
presentar els seus projectes i mostrar així els èxits innovadors en tres àrees
temàtiques:
● Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate (Serveis públics
intel·ligents oferts en un moment econòmic difícil)
● Opening up the Public Sector through Collaborative Governance (Obertura
del sector públic mitjançant pactes de governança)
● Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector (Cap a la
sostenibilitat: solucions concretes des del sector públic)

Destinataris i objectius generals
La jornada va dirigida als representants de les administracions públiques catalanes
de tots els nivells. La sessió servirà per explicar en detall les característiques del
premi: descripció dels temes, criteris d’elegibilitat i d’avaluació, submissió de
projectes en línia, etc.
La data límit de presentació de projectes és el 25 de març de 2011.
Es pot trobar més informació sobre les condicions de participació a la pàgina oficial
d’EPSA: www.epsa2011.eu
Tots els organismes públics europeus estan convidats a "avaluar i aprendre dels
millors - Presentant i Premiant l'Excel lència Pública Europea".

Data de la jornada d’informació dels premis europeus:
22 de febrer de 2011
Lloc:
Auditori del Pati Manning
C/ Montalegre, 7
08001 Barcelona
Inscripció: www.diba.cat/ri

PROGRAMA
Jornada d’informació per a les administracions catalanes
EPSA 2011

09.30-10.00

Recollida de documentació

10.00-10.15

Benvinguda
Laia Claverol, Coordinadora de Concertació i Assistència Local de la
Diputació de Barcelona,
Joan Miquel Piqué, Director general de Localret

10.15-11.15

EPSA 2011: Presentació dels temes, criteris i processos
d’elegibilitat i d’avaluació, submissió de projectes en línia, etc.
Alexander Heichlinger, Director EPSA 2011; Expert, EIPA Barcelona

11.15-11.30

Precs i preguntes

11.30 -12.30 Presentació d’experiències EPSA 2009: Descripció del projecte,
motivacions per a la presentació del projecte, esforç de
desenvolupament, resultat, impressions, etc.
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica, Jordi Joly, Tinent d’Alcalde
d’Economia i Organització, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit (REPHP), Maurici
Armengou, Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats,
Diputació de Barcelona
Presenta: Mercedes Arranz, Gerent de Serveis d'Assistència al
Govern Local, Diputació de Barcelona
12.30

Cloenda de la jornada

