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La creació de  
valor públic
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El Programa en Direcció Estratègica de la 
Col·laboració Publicoprivada d’ESADE tracta 
de la col·laboració publicoprivada com un 
element inherent a la transformació de les 
administracions públiques, que incorpora les 
forces del mercat en benefici de la qualitat  
i la sostenibilitat dels serveis públics.

El programa fa èmfasi especialment en la 
creació de valor compartit, superant la distinció 
clàssica entre l’interès social i l’interès econòmic 
per avançar cap a la cerca de sinergies i 
l’aprofitament de les interseccions d’interessos 
entre la societat, l’Administració pública  
i l’empresa.

En la col·laboració publicoprivada, la 
construcció de confiança és fonamental i 
el coneixement mutu és el primer pas per 
construir-la. Aquest programa aporta al 
directiu públic i privat fonaments conceptuals 
sòlids per entendre i analitzar les qüestions de 
governança relacionades amb la col·laboració 
publicoprivada, atenent les especificitats dels 
àmbits públic i privat, i també li proporciona les 
habilitats personals i les capacitats estratègiques 
i operatives necessàries per identificar, 
dissenyar, organitzar i implantar els models de 
col·laboració més aconsellables a cada entorn 
social, econòmic i polític.
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Aquest mòdul aporta la visió de l’Estat a les democràcies avançades i les noves maneres de 
donar resposta a les necessitats i als problemes socials. 

Aquest mòdul se centra a proporcionar coneixements del marc normatiu de la contractació 
de les administracions públiques, des d’una perspectiva doble: de gestió i jurídica. S’analitza 
especialment el contracte com a eina fonamental per a la cooperació entre ambdós sectors 
i la legislació vigent en matèria de contractació pública. Es descriuen els aspectes clau del 
disseny i de la gestió del contracte.

Aquest mòdul tracta de les col·laboracions que van més enllà de l’intercanvi i que pretenen 
assolir un objectiu comú superior que beneficiï la societat, com els partenariats i les aliances 
publicoprivades.

L’objectiu d’aquest mòdul és desenvolupar els coneixements i les competències més 
rellevants per enriquir i millorar la forma de dirigir i legitimar les col·laboracions 
publicoprivades.

Aquest mòdul se centra en analitzar l’externalització de serveis públics com instrument 
d’implementació de polítiques públiques i quins són els factors claus per planificar, dissenyar 
i implementar aquestes col·laboracions des d’una perspectiva estratègica que permeti 
generar valora públic.

En aquest mòdul, també es proporcionen coneixements sobre la influència politicocorporativa 
i el marc conceptual per l’anàlisi de l’entorn institucional i la competència política. 

Modernització de l’Administració pública: l’aportació  
de la col·laboració publicoprivada

La Contractació Pública

Concessions i partenariats publicoprivats. Disseny, organització  
i implementació

Habilitats directives per a la governança de la col·laboració 
publicoprivada

L’externalització dels Serveis Públics: disseny, organització  
i implementació

La Regulació i la Influència Politicocorporativa
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Directius d’administracions públiques 
responsables d’àrees amb un alt 
component relacional amb el sector 
privat, ja sigui, per via de la regulació, la 
contractació, les externalitzacions o les 
concessions.

Disposar d’un marc conceptual 
de referència sobre la cooperació 
publicoprivada, des d’una dimensió 
estratègica, econòmica i jurídica, que 
permeti la creació de valor públic.

Conèixer el marc de la contractació 
pública, entendre la lògica organitzativa de 
la contractació pública i comprendre com 
funciona el procés de decisió en el sectors 
públic i privat.

Identificar els models de col·laboració més 
aconsellables per a cada entorn polític i 
econòmic i identificar-ne els factors d’èxit.Directius d’empreses prestadores de 

serveis públics, empreses que treballen en 
sectors altament regulats i d’interès públic, 
empreses finançadores i explotadores 
d’infraestructures públiques i empreses 
que tenen relacions estretes amb 
l’Administració pública.

Comprendre les diferències i les similituds 
entre el sector públic i el privat, identificant 
les complementarietats de cada part 
per donar resposta a les necessitats 
col·lectives.

Conèixer els aspectes clau del disseny i la 
gestió del contracte. Saber com avaluar la 
millor alternativa i com gestionar el risc i 
els límits de la cooperació.

Conèixer com gestionar l’execució, el 
seguiment i l’avaluació dels contractes.

Desenvolupar les capacitats directives amb 
visió estratègica i de gestió que garanteixin 
una implementació fluida de la cooperació.

Conèixer perspectives comparades d’altres 
països i les tendències de futur en la 
col·laboració publicoprivada.

Participants Objectius 

El programa ha estat dissenyat 
específicament per reunir a l’aula 
persones amb experiència en 
càrrecs directius, tant públics com 
privats. Per tant, és especialment 
recomanable per a:
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Metodologia 

Realització d’un projecte publicoprivat

El programa destaca la participació a l’aula de 
directius públics i privats, i el projecte permet aprofitar 
l’experiència dels participants per aplicar el que van 
aprenent durant les sessions a un cas concret de 
col·laboració publicoprivada.

El programa s’estructura en set sessions, cinc sessions 
formatives de 8 hores cadascuna i dues sessions 
de disseny i presentació de projectes de 4 hores 
cadascuna, amb una periodicitat d’una jornada cada 
setmana. Aquest format respon a l’objectiu de garantir 
un alt grau de concentració i d’implicació, i facilitar 
espais (descansos, dinars) de relació i d’intercanvi 
entre els participants. 



Professorat 
Els professors i directius que passen per les aules del programa 
garanteixen la màxima actualització dels continguts i dels casos 
treballats a les aules.

Mònica Reig
Màster en Direcció Pública per ESADE. Directora 
associada del Centre de Governança Pública - ESADEgov 
i Directora del Programa PARTNERS d’ESADE.

es.linkedin.com/pub/monica-reig- 
majoral/4a/483/b92

Neus Colet
Presidenta del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

es.linkedin.com/pub/neus-colet-arean/42 
/b5a/aa1

Marc Esteve
Professor d’International Public Management i 
Director del Master in Public Administration a la 
School of Public Policy de la University College 
London, Visiting Professor, del Departament de 
Direcció General i Estratègia d’ESADE.  

 
https://www.linkedin.com/in/marc-
esteve-819272149/

Francisco Longo
Director General Adjunt d’ESADE. Director del 
Centre de Governança Pública - ESADEgov. 
Professor del Departament de Direcció de 
Persones i Organització. 

es.linkedin.com/pub/francisco-longo/18/611/258

Carlos Losada
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses 
(URL). Professor del Departament de Direcció 
General i Estratègia d’ESADE. Ha estat Director 
General d’ESADE durant 10 anys. 

es.linkedin.com/pub/carlos-losada-marrodán/
b/500/6b6

DIRECCIÓ DEL PROGRAMA

PONENTS

Ramon Maspons
Director d’Innovació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

es.linkedin.com/in/ramon-maspons-bosch-
3663a321

Xavier Mendoza
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials 
(Universitat de Barcelona).Professor del 
Departament de Direcció General i Estratègia 
d’ESADE.

es.linkedin.com/pub/xavier-mendoza/1/69a 
/977/es

Àngel Saz
PhD en Management Sciences per ESADE. Director 
d’ESADEgeo Center for Global Economy and 
Geopolitics.

es.linkedin.com/pub/angel-saz-carranza/1/816/367 
 
 

Tamyko Ysa
Doctora en Ciències Polítiques (Universitat de 
Barcelona). Vicedegana de Recerca i professora 
del Departament de Direcció General i Estratègia 
d’ESADE.

es.linkedin.com/pub/tamyko-ysa/97/4bb/b63



Informació 
i Admissió

Procés d’inscripció

Per realitzar la inscripció, s’ha d’enviar a ESADE 
Business School la sol·licitud d’admissió 
convenientment emplenada. Per tal de garantir la 
composició d’un grup homogeni de directius que 
faciliti l’intercanvi d’experiències, la direcció del 
programa analitzarà totes les sol·licituds presentades 
per seleccionar aquells candidats que puguin obtenir 
un millor aprofitament del programa.

 Les sol·licituds es poden presentar fins a tres 
setmanes abans de la data d’inici del programa. 
Transcorregut aquest termini, no es podrà garantir 
la disponibilitat de places.

Cancel·lacions

En cas que un imprevist obligui a anul·lar la 
inscripció, cal notificar la baixa per escrit amb una 
antelació mínima de deu dies abans de començar 
el programa per tenir dret al reembossament de 
l’import total satisfet. Atenent la demanda del 
programa i el treball de preparació que comporta, 
si la baixa es comunica durant els deu dies anteriors 
a l’inici del programa, només es reembossarà el 
50 % de l’import total satisfet. Les cancel·lacions 
que es facin a partir del dia abans de començar el 
programa no tenen dret a cap mena de devolució.

1.

2.

Carla Rebés  
carla.rebes@esade.edu
Tel. 934 952 083

www.esade.edu/research-webs/cat/esadegov

Barcelona 
ESADE Business School
Av. Esplugues, 92-96
Barcelona

MÒDULS:
15, 22 i 29 de maig, 5 i 12 de juny 
De 9:00 a 18:30 hores

MÒDULS:  
8 de juny i 10 de juliol
De 9:00 a 13:00 hores

Per a qualsevol consulta sobre el programa o el 
procés d’admissió, els candidats es poden adreçar a:

Per a més informació:

Lloc de realització:

Calendari i horari:

IMPORT DE LA 
MATRÍCULA

4.100€
3.690€
Inclou l’ensenyament, el material docent i els 
serveis derestauració.

Membres d’ESADE Alumni
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Campus Barcelona · Pedralbes
Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona (Spain) 
T. +34 934 953 801
F. +34 935 560 750

Campus Barcelona · Sant Cugat
Av. Torreblanca, 57
08173 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 543 000

Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27 
28036 Madrid
T. +34 913 597 714 
F. +34 917 030 062

www.esade.edu
www.esade.edu/exed
facebook.com/esadebs 
twitter.com/esade

Esperem que aquest fullet hagi superat les seves 
expectatives. Sisplau, tingui en consideració el medi 
ambient i recicli’l en finalitzar la seva lectura. Per a còpies 
addicionals o per consultar el catàleg interactiu, sisplau 
visiti www.esade.edu


