"Vilapompeu" és el nom del darrer municipi nascut a Catalunya, però no apareix en cap
mapa, ja que és un ajuntament virtual creat pels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió
Pública de la Universitat Pompeu Fabra com a iniciativa pionera d'innovació docent en gestió
pública.

"Vilapompeu: L'Ajuntament Virtual" és una eina que simula la web i la intranet d'un
ajuntament català, i actua d'instrument de suport a la docència presencial dels estudis de
Ciències Polítiques i Gestió Pública. El professor Miquel Salvador ha dirigit aquest projecte,
que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró, doncs l'ajuntament
virtual es nodreix de la informació que ha facilitat aquest consistori del Maresme simulant
dades reals.
Amb una clara orientació de suport a la docència, els estudiants de la diplomatura en Gestió i
Administració Pública o de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració de la
UPF, podran fer pràctiques relacionades amb la gestió i l'administració pública a partir
d'un cas simulat de referència.
Aquesta eina proporciona una visió transversal dels reptes de la gestió i de les polítiques
públiques que afronten els ajuntaments. Permet als alumnes afrontar les situacions que se'ls
planteja assumint els rols dels diferents agents implicats en la gestió pública, tant de la
pròpia corporació local com dels agents socials del municipi.

En l'àmbit de la gestió i de les polítiques públiques, els conceptes i estudis de cas que
s'inclouen en aquesta primera versió de "Vilapompeu" tracten temes que van des de
la reordenació urbanística fins a les actuacions en matèria d'immigració, o els estudis
d'opinió pública, la gestió dels recursos humans o l'externalització de serveis públics, entre
d'altres.
Pel que fa a la informació del municipi, es segueix la vocació de "webs de ciutat" que
presenten alguns ajuntaments, oferint dades d'interès que van més enllà de les
competències municipals, des de la descripció i dades dels barris que l'integren fins a
informacions sobre mitjans de comunicació o indicadors concrets de les variables socials i
econòmiques de la ciutat. Quant a la informació sobre serveis, s'inclou un catàleg estructurat
segons el punt de vista del ciutadà, seguint la lògica de "fets vitals", incorporant exemples
concrets.
La intranet, d'accés restringit, recull tota una sèrie de materials de suport com, per exemple,
diferents bases de dades, i planteja qüestions o assumptes simulats que l'estudiant haurà de
resoldre.

