
 

 

 

 

CURS DE FORMACIÓ 

 

"MUNICIPIS ACTIUS A LA UE:  

COM PARTICIPAR EN PROJECTES EUROPEUS" 

 
3 i 4 de març de 2016 

 

Amb la col·laboració del 

 

 

 
 

Objectiu: L’objectiu del curs és proporcionar una informació i formació actualitzada sobre la 
Unió Europea als nous càrrecs electes i tècnics responsables d'aquest àmbit en els governs 
locals en l'actual marc polític  i pressupostari europeu i la seva execució i aplicació. 

 
Especialment en aquells temes d’interès per a l’àmbit local que permetin entendre què és i què 
fa la Unió Europea, com s’organitza, com afecten les seves polítiques a la ciutadania dels 
nostres municipis i cap a on avança el procés d’integració europea actualment.. I quin ha de ser 
el paper dels ens locals com a comunicadors i implementadors de les polítiques i prioritats 
europees, transmissors de valors europeus i impulsors de la ciutadania europea i la seva 
participació.  
 
Com podem internacionalitzar el municipi en l’àmbit europeu: participar en agermanaments i 
xarxes europees.  
 
Què cal saber per decidir-se a participar en un projecte europeu i com fer-ho fàcil.  
 



Dies: 3 i 4 de març de 2016. 
 
Horari: De 10 h a 15'00 hrs. (inclou 30 minuts de descans). 
 
Docent: Joaquim Millan, consultor i expert en temes europeus, advocat, antic regidor de 
l’Ajuntament de Sitges i membre del Moviment Europeu. 
 
Inscripcions: El termini d’inscripció finalitza el dia XXXXXX. 
 
La inscripció es gratuïta i el nombre de places està limitat. 
 
Per a la selecció de les inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial, afavorint la 
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible, i l’ordre de recepció d’aquestes. 
 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de la FELIB: 
www.felib.es 
 
Certificat: Es lliurarà un certificat a qui acrediti l’assistència a un 90% de les hores lectives. 
 
Lloc de realització: FELIB (Palma). 
 
Organitza: Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears  
 
Col·labora: Centre Balears Europa 
 

PROGRAMA 

 
Primer dia 
 
10-11hrs 
1. La Unió Europea com a organització Internacional:  
 1.1 Orígens: ampliacions i tractats 
 1.2 Tractat de Lisboa i l'àmbit local 
 1.3 L'encaix de les regions i els municipis 
 
11-11'30hrs Descans 
 
11'30-12'30hrs 
2. El sistema institucional de la Unió Europea: 
 2.1 Parlament Europeu 
 2.2 Comissió Europea 
 2.3 Consell  de la UE i Consell Europeu 
 2.4 Altres institucions i òrgans 
 
3. Agenda Urbana Europea 
 
12'30-13'30hrs 



4. Com internacionalitzar el municipi en el marc de la UE. Relacions exteriors: ambaixadors 
d'Europa al món. Agermanaments i participació en xarxes europees. Com fer lobby.  
5. Comunicar la Unió Europea: accés a la informació i la documentació. 
 
13'30-15hrs 
6. Reptes actuals: 
 6.1 Estratègia Europa 2020 i la seva actual execució 
 6.2 Prioritats de la Comissió Juncker i la seva aplicació 
 
7. El Pressupost de la Unió Europea 2014-2020 
 7.1 Prioritats i Objectius  
 
Segon dia 
 
10-11hrs  
8.- Instruments i programes de finançament europeus 
 8.1 Una visió general 
 8.2 Fons Estructurals (quins són, com es distribueixen,...) 
 8.3 Programes Europeus: Europa Creativa, Erasmus +, Horizon 2020, Progress,  Suport a 
 les PIMES, Etc... 
 
11-11'30hrs 
Descans 
 
11'30-13hrs 
9. Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit.  
 9.1 Especificitat dels projectes europeus 
 9.2 Accions previes 
 9.3 Preparació i presentació 
 9.4 Execució i seguiment 

 9.5 Tancament i avaluació  
 
13-14hrs 
10. Casos pràctics. 
 
14-15hrs 
11. Que es el Centre Balears Europa, que fa, quins serveis i quins objectius.  
A càrrec de la Sra. Marta Neus López Cortès, Directora gerent del Centre Balears Europa i la 
Sra. Pilar Gomila, técnica del Centre Balears Europa 
 
 


