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La creació de valor públic

A les societats del segle XXI, la col·laboració entre el 
Govern, el sector privat i la societat constitueixen un marc 
de referència en la governança contemporània que permet 
als poders públics alinear interessos diversos de múltiples 
actors, establint una missió comuna que faciliti la promoció 
de l’interès general.

Complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
aprovats per l’ONU i atraure i implementar els fons 
europeus requereix que els actors públics i privats millorin 
els seus aprenentatges per cooperar.

El context actual ofereix una oportunitat per replantejar 
el procés d’interacció entre els actors públics i els privats, 
superant alguns dels problemes que s’han plantejat en el 
passat. Això requereix dels directius uns aprenentatges 
que permetin gestionar aquesta relació i generar la màxima 
aportació de valor per oferir respostes socials a l’altura dels 
desafiaments que afrontem.
 
El Programa en Direcció Estratègica de la Col·laboració 
Publicoprivada d’Esade aborda aquesta col·laboració com 
un element per millorar la qualitat de les polítiques públiques. 
El programa fa èmfasi en la creació de valor compartit, 
superant la distinció clàssica entre l’interès social i l’interès 
econòmic, per avançar en la cerca de sinergies i aprofitar les 

interseccions d’interessos entre la societat, l’Administració i 
l’empresa, i facilitar la promoció de l’interès general.

Un bon contracte és, probablement, una condició 
necessària, o almenys important, en la col·laboració 
publicoprivada, però no una condició suficient per 
assegurar-ne el compliment. Altres factors, com la 
construcció de la confiança, el coneixement mutu, la 
definició d’un propòsit compartit o la comunicació del valor 
transcendent d’aquests projectes com a instrument per 
crear societats més sostenibles i inclusives, són essencials 
per garantir l’èxit d’aquestes col·laboracions.

Aquest programa aporta als directius públics i privats uns 
fonaments conceptuals sòlids perquè puguin entendre i 
analitzar les qüestions de governança relacionades amb la 
col·laboració publicoprivada, ateses les especificitats dels 
àmbits públic i privat.

El programa proporciona als directius les habilitats 
personals i les capacitats estratègiques i operatives 
necessàries per identificar, dissenyar, organitzar i implantar 
les modalitats de col·laboració més aconsellables a cada 
entorn social, econòmic i polític.
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1r bloc
La modernització de l’Administració pública: 
l’aportació de la col·laboració publicoprivada (CPP)

Aquest mòdul aporta la visió de l’Estat en les 
democràcies avançades i les noves maneres de donar 
resposta a les necessitats i als problemes socials. 
S’hi analitzen els reptes i les oportunitats de les 
col·laboracions entre organitzacions.

2n bloc
Factors clau en el context actual 

Aquest mòdul es dedica a analitzar el marc conceptual 
de la col·laboració publicoprivada des d’un enfocament 
propi del management i a identificar els factors clau a 
l’hora d’implementar aquestes col·laboracions.

3r bloc
Concessions i partenariats publicoprivats: 
disseny, organització i implementació

Aquest mòdul tracta de les modalitats de 
col·laboració 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.

4t bloc
La contractació pública i els fons europeus

Aquest mòdul se centra a proporcionar coneixements 
del marc normatiu sobre la contractació de les 
administracions públiques, des d’una doble perspectiva: 
de gestió i jurídica. S’hi analitzen el marc contractual, la 
lògica de funcionament i l’objectiu dels fons europeus.

5è bloc
Habilitats directives per a la governança  
de la col·laboració publicoprivada

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

Continguts



Objectius 3

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

Identificar els models de 
col·laboració més aconsellables 
per a cada entorn social, 
econòmic i polític.

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

Comprendre els efectes de les 
diferències entre el sector públic 
i el privat i identificar-ne les 
complementarietats per donar 
resposta a les necessitats socials.

Saber gestionar l’execució, 
el seguiment i l’avaluació dels 
projectes col·laboratius.

Conèixer el marc de la contractació 
pública, entendre la lògica 
organitzativa de la contractació 
pública i comprendre el funcionament 
del procés de presa de decisions en 
els sectors públic i privat.

Conèixer les perspectives 
comparades d’altres països 
en l’àmbit de la col·laboració 
publicoprivada, així com les 
tendències de futur.
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El programa s’ha dissenyat específicament per reunir a l’aula persones amb 
experiència en càrrecs directius tant públics com privats. Així doncs, és 
especialment recomanable per a:

Directius d’administracions 
públiques responsables d’àrees 
que tenen un alt component 
relacional amb el sector privat, ja 
sigui a través de la regulació, la 
contractació, les externalitzacions 
o les concessions.

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.

Participants
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El programa destaca la participació a l’aula de directius 
públics i privats.

S’estructura en sis sessions, amb una periodicitat d’una 
sessió a la setmana, cinc sessions formatives de 8 hores 
cadascuna i una sessió de treball de 5 hores, per construir 
equips d’alt rendiment en la col·laboració publicoprivada.

Aquest format respon a l’objectiu de garantir un alt grau 
de concentració i implicació, i facilitar espais (pauses, 
esmorzars) de relació i intercanvi entre els participants.

Metodologia
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Professorat
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Doctora en Dret i Ciència Política per la Universitat
de Barcelona. Màster en Direcció Pública per Esade. 
Directora associada del Centre de Governança Pública 
(EsadeGov) i directora del Programa Partners d’Esade, 
una iniciativa dedicada a la recerca, el desenvolupament 
i la difusió de coneixement en matèria de cooperació 
publicoprivada.

DIRECCIÓ DEL PROGRAMA

Mónica Reig

Els professors i els directius que imparteixen el programa 
garanteixen la màxima actualització dels continguts i dels 
casos que es treballen a classe.



Professorat
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NEUS COLET
Directora general de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

MARC ESTEVE
Catedràtic de Gestió Pública 
Internacional i director del Master 
inPublic Administration de la School 
of Public Policy del University 
CollegeLondon. Professor visitant 
del Departament de Societat, 
Política i Sostenibilitat d’Esade. 
Director de l’EsadeGov-Centre de 
GovernançaPública d’Esade.

FRANCISCO LONGO
Professor del Centre de Governança 
Pública (EsadeGov). Ha estat membre 
del Comitè d’Experts en Administració 
Pública de Nacions Unides (2011-
2018). Forma part del Consell Rector 
de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya.

CARLOS LOSADA
Doctor en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat Ramon 
Llull. Professor del Departament de 
Direcció General i Estratègia d’Esade.

RAMON MASPONS
Coordinador d’Innovació de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) del Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Màster en Direcció Pública 
per Esade.

XAVIER MENDOZA
Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la UB. Professor del 
Departament de Direcció General i 
Estratègia d’Esade.

FERRAN RAMON CORTÉS
Llicenciat en Ciències Empresarials i 
MBA per Esade. Director de l’Institut 
5fars. Soci fundador de l’Institut de 
Comunicació. Cocreador dels models 
Bridge (estils relacionals) i Sikkhona 
(desenvolupament d’equips).

TAMYKO YSA
Catedràtica d’Estratègia i Gestió 
Pública de la Universitat Ramon Llull i
professora del Departament de 
Direcció General i Estratègia d’Esade.

PONENTS



Per fer la inscripció, cal enviar 
a Esade la sol·licitud d’admissió 
degudament emplenada.

Per 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 aprofitar millor el programa.

4.100€

3.690€
Membres d’Esade Alumni

Esade
Campus Barcelona · Pedralbes 
Av. Esplugues, 92-96 
Barcelona

Programa, dates, import i professorat 
subjectes a possibles canvis. Esade es reserva 
el dret de cancel·lar aquest programa si 
considera que no es compleixen els requisits 
necessaris perquè tingui èxit.

Inclou l’ensenyament, el material docent  
i els serveis de restauració.19 i 26 d’octubre, i 2, 9 i 16

de novembre del 2022
Horari: de 9 a 18.30 h

27 d’octubre del 2022
Horari: de 9 a 14 h

Import de la matrícula

Lloc de realització

Dates i horari

Procés d’inscripció

Informació
i admissions

https://www.esade.edu/executive-education/es/programa/programa-en-direccion-estrategica-de-la-colaboracion-publico-privada


Mitjançant programes innovadors, inspirem els líders a crear un futur millor, fomentem el pensament crític i transformem el món.

Campus Barcelona

Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona

T. +34 932 806 162

Més informació
Per a qualsevol consulta sobre el 

programa o el procés d’admissió, els 
candidats poden adreçar-se a:

M. Jesús Binefa
mjesus.binefa@esade.edu

Centre de Governança Pública 
(EsadeGov). Tel. 934 952 083

www.esade.edu/exed

www.linkedin.com/showcase/esade-executive-education
twitter.com/esadeexed

facebook.com/Esade. ExecutiveEducation

https://www.linkedin.com/showcase/esade-executive-education
http://www.twitter.com/esadeexed
https://www.facebook.com/Esade.ExecutiveEducation
http://www.esade.edu/exed

