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MEMÒRIA BIANUAL D’ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA CÀTEDRA ENRIC 
PRAT DE LA RIBA D’ESTUDIS JURÍDICS LOCALS (20092010) 

 
 
 
 
 
 
I.  ANTECEDENTS:  CONVENI  DE  14  D’ABRIL  DE  2009  ENTRE  LA  UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ AULA D’ALTS ESTUDIS D’ELECTES PER A 
LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA ENRIC PRAT DE LA RIBA D’ESTUDIS JURÍDICS LOCALS 
 
 
Fruit de la col·laboració entre  la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i  la Fundació 
privada Aula d’Alts Estudis d’Electes  (FAAEE) en matèria de  formació  i  transferència de 
coneixement científic en els àmbits del dret, la hisenda i la gestió dels ens locals, ambdues 
institucions van acordar, el dia 14 d’abril de 2009, la creació de la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals (Annex núm. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      

Signatura del conveni de creació de la Càtedra a l’edifici del Rectorat de la UAB 
 
 
La Càtedra deu el seu nom a l’insigne polític  i  ideòleg català Enric Prat de la Riba (1870‐
1917),  que  va  destacar  per  la  seva  contribució  a  excel·lir  l’arquitectura  administrativa 
local  de Catalunya de  finals  del  segle  XIX  i  principis  del  XX.  En  tant  que president  de  la 
Diputació Provincial de Barcelona, col·laborà en  la reforma de  les entitats  locals,  influint 
decisivament  en  el  projecte  de  llei  de  l’Administració  local  formulat  pel  Govern 
conservador d’Antoni Maura que, tot i no veure la llum, va constituir el punt de partida per 
a  la mancomunació de  les diputacions provincials,  tot culminant amb la creació, el 1914, 
de  la  Mancomunitat  de  Catalunya,  de  la  que  en  fou  president  fins  a  la  seva  mort.  Des 
d’aquest  càrrec,  va dur a  terme una  labor  ingent de modernització que es plasmà,  entre 
d’altres exemples, en  la creació de gran nombre d’infraestructures  i dotacions públiques 
(xarxa  de  carreteres  i  de  biblioteques  populars  comarcals,  serveis  d’assistència  social, 
fundació de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Escola de Funcionaris d’Administració Local 
–l’embrió, aquesta darrera, de l’actual Escola d’Administració Pública de Catalunya–...). 
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La finalitat de la Càtedra és doble. D’una banda, esdevenir un laboratori d’idees en el món 
local, tot abordant els nous reptes vinculats a la investigació i  la recerca de les qüestions 
que més  interessen  en  els  àmbits  relacionats  amb  les  administracions  i  el  sector  públic 
local  català,  amb  l’aspiració  de  constituir‐se  en  un  referent  en  aquest  sector.  Per  poder 
donar resposta a aquest objectiu,  la Càtedra aborda  les distintes temàtiques d’estudi des 
d’una perspectiva pluridisciplinar, amb la voluntat d’efectuar l’anàlisi completa dels inputs 
que  conformen  l’objecte  d’estudi,  integrant  les  aportacions  provinents  de  l’esfera 
academica  universitària  amb  les  aportacions  dels  aplicadors  jurídics  públics  i  privats,  
coneixedors de primera mà de les repercussions pràctiques de les temàtiques analitzades. 
D’altra banda, la Càtedra vol consolidar la tasca formativa que les institucions signatàries 
han  vingut  desenvolupant  en  els  darrers  anys,  amb  uns  resultats  molt  satisfactoris.  En 
aquest  sentit,  la  Càtedra  fomenta  les  actuacions  formatives  que  es  desenvolupen  en  el 
marc de la col·laboració educativa entre la UAB i  la FAAEE, així com les conveniades amb 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), impulsora, des d’un inici, d’aquesta 
col·laboració.  Això  compren  el  conjunt  d’activitats  de  formació  adreçades  al  creixement 
professional dels directius i empleats públics, així com a la sensibilització i formació dels 
representants electes locals. 
 
En qualsevol cas, i a mode de corol·lari, l’objectiu final de la Càtedra no pot ser altre que la 
implantació  efectiva de  la  investigació  i  la  formació desenvolupades,  tot  contribuint  a  la 
innovació de  les polítiques públiques  locals. En altres paraules, es  tracta de promoure  la 
millora  dels  governs  locals  i  dels  serveis  prestats  sota  el  seu  emparament,  en  un  intent 
d’atendre les expectatives de la ciutadania, especialment expressades en els darrers temps 
davant les administracions locals. 
 
De conformitat amb el que disposa el Conveni de col·laboració entre la UAB i la FAAEE per 
a la creació de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, és responsabilitat 
de  la  titularitat de  la Càtedra presentar una memòria bianual d’avaluació de resultats de 
les activitats desenvolupades a la Comissió Mixta de Seguiment[Acord Quart.2, lletra a)].1 
Amb aquest objectiu,  la present memòria es divideix en dues parts. La primera abasta  la 
relació  de  les  activitats  desenvolupades,  en  la  seva  doble  vessant  d’investigació  i 
formativa.  La  segona,  conté  una  justificació  de  les  despeses  que  aquestes  activitats  han 
generat2, desglossades en funció d’aquest doble perfil docent i investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Aquesta Comissió Mixta està integrada per la Dra. Anna Ripoll i Aracil, Rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per  la Dra.  Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu de  la UAB i Directora de  la 
Càtedra, pel Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona, pel Sr. Joan M. Sabanza i March, president de la FAAEE, pel Sr. Josep Maria Matas Babón, 
apoderat general de la FAAEE, i pel Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis, director executiu de la FAAEE i professor 
associat de dret administratiu de la UPF (Acord Tercer.1). 
2 La justificació de les despeses es circumscriu a les aportacions dineràries gestionades directament per 
la  Càtedra.  Això  implica  que  les  activitats  realitzades  per  la  Càtedra  la  gestió  econòmica  de  les  quals 
procedeixi de centres de cost de la UAB aliens a aquella (per exemple, cursos finançats per la FAAEE o l’ACM) 
quedaran reflectits en la Memòria d’activitats però no en la Memòria econòmica. Tot i així, cal dir que aquestes 
justificacions sí consten a l’Escola de Postgrau de la UAB en tractar‐se d’activitats fetes en el marc de la UAB i, 
per tant, han estat fiscalitzades per aquesta universitat. Les dites justificacions poden ser sol·licitades a la UAB, 
a traves de la Directora de la Càtedra, per qualsevol dels membres de la Comissió Mixta. 
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II. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTIVITATS REALITZADES: LÍNIES D’ACTUACIÓ  
 

 
 
Com s’ha apuntat, les línies d’actuació de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 
Locals  abasten  una  doble  perspectiva:  la  de  recerca  i  transferència  i  difusió  del 
coneixement, i la formativa. 
 
 
 
II.1. Activitat de recerca i transferència i difusió del coneixement 
 
 
L’activitat  de  recerca  de  la  Càtedra  ha  de  ser  capaç  de  donar  satisfacció  a  les  diverses 
exigències  que  es  deriven  de  la  pràctica  quotidiana  de  les  administracions  locals,  en 
qualsevol de les seves vessants (jurídica, econòmica, politològica, de gestió...). Tanmateix, 
sense abandonar mai la rigorositat que ha de caracteritzar la producció investigadora, els 
temes  d’estudi  poden  ser  abordats  des  d’un  prisma  eminentment  teòric  o  molt  més 
pràctic,  de  la  mateixa  manera  que  unes  matèries  requereixen  d’una  aproximació  més 
detallada  i d‘altres es poden abordar més sintèticament. Per aquest motiu, es proposava 
des  del  començament  la  creació  de  quatre  possibles  línies  de  publicació,  en  funció  dels 
continguts de les matèries objecte d’estudi: 
 
 

a) Col·lecció  Estudis  Locals.  Relativa  a  les  obres  que  aborden  l’estudi  de  qüestions 
d’àmbit  general,  amb  una  perspectiva  global  i  exhaustiva  i  amb  aportacions 
doctrinals  i  jurisprudencials  (150‐200  planes  aprox.).  En  aquests  dos  anys,  la 
Càtedra ha apostat per desenvolupar aquesta línia d’investigació. 

 
b) Col·lecció  Anàlisi  Pràctica.  Relativa  a  aquells  estudis  que  s’aborden  des  d’un 

enfocament  essencialment  pràctic  (estadístiques,  enquestes...),  sense 
menysteniment  de  les  aportacions  normatives  i  jurisprudencials  que 
corresponguin (75 planes aprox.).  

 
c) Col·lecció  Briefs.  Relativa  a  les  matèries  que  han  estat  desenvolupades  amb  un 

perfil proper als informes (15 planes aprox.). Les seves notes característiques són 
la  concreció  del  tema  objecte  d’anàlisi  –s’està  pensant  en  qüestions  puntuals 
sorgides en el dia a dia de la gestió local– i  la sinteticitat en abordar la solució (o 
solucions) proposades. 

 
d) Col·lecció  Electes  Locals.  Es  nodreix  amb  els  treballs  de  recerca  elaborats  pels 

càrrecs electes que han participat  en  les diferents  edicions de  la Diplomatura de 
Postgrau  en  Gestió  i  Administració  Local  i  en  el  Màster  en  Govern  Local.  Els 
treballs  que  assoleixin  uns  determinats  nivells  de  qualitat  investigadora,  d’acord 
amb el pronunciament d’una comissió ad hoc, podran ser objecte de publicació. 

 
 
En aquests dos anys d’activitat, la Càtedra s’ha centrat en l’elaboració de monografies de la 
Col·lecció Estudis Locals, en un total de set, amb les línies de recerca següents:  
 
 
 
 
 



    8 

Any 2009  
 
 
En compliment de l’Estipulació Quarta del Conveni de 26 d’octubre de 2009 signat entre el 
Ministeri de Ciència i Innovació i la FAAEE, durant l’any 2009, la Càtedra ha desenvolupat 
quatre treballs d’investigació, que han estat objecte de publicació durant els anys 2010  i 
2011, iniciant la “Col·lecció Estudis Locals”. Amb la finalitat de donar difusió a la creació de 
la Càtedra, aquests primers números de la col·lecció han tingut un tiratge excepcional de 
10.500  exemplars,  que  s’han  distribuït  entre  el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
(consellers,  secretaris  generals  i  directors  generals),  els  electes  locals  de  Catalunya,  el 
personal docent de les universitats catalanes i els diputats al Parlament de Catalunya, així 
com a les biblioteques catalanes. Per a la resta de treballs de la col·lecció, s’ha previst un 
tiratge més limitat. 
 
 
 
1.‐  L’emparament constitucional del principi  d’autonomia local. Autors: J. L. Blasco Díaz; M. 
Fabra  Valls;  M.  Oller  Rubert.  Col.  Estudis  Locals,  núm.  1,  ISBN  978‐84‐938350‐1‐9, 
Barcelona, setembre del 2010 (Annex núm. 2). 
 
 

 
 
 
L’objectiu de  la recerca es centra en analitzar de quina manera  la normativa dictada per 
l’Estat i les comunitats autònomes pot condicionar l’abast del principi d’autonomia local.  
 
Entronitzat per la jurisprudència constitucional, el principi d’autonomia local no deixa de 
tenir un àmbit material més que discutible. Al costat de la idea de la participació dels ens 
locals  en  totes  aquelles  qüestions  que  siguin  de  llur  incumbència,  el  principi  es  decanta 
vers  l’adopció  d’uns  continguts  competencials  mínims,  de  conformitat  amb  la  Carta 
Europea  d’Autonomia  Local.  La  precisió  d’aquests  continguts  s’aborda  des  d’una 
perspectiva sectorial, en atenció a la incidència de la normativa dictada recentment en les 
diverses matèries de competència del municipi i de la resta d’entitats locals. 
 
 
2.‐  La  directiva  de  serveis  i  els  ens  locals  de  Catalunya.  Criteris  per  a  l’adaptació  de  la 
normativa  local  a  la Directiva  2006/123/CE,  de  12  de  desembre,  relativa  als  serveis  en  el 
mercat  interior.  Autors:  J.  Renyer  Alimbau;  J.  A.  Font  Monclús;  J.  M.  Sabaté  Vidal.  Col. 
Estudis  Locals,  núm.  2,  ISBN  978‐84‐938350‐0‐2,  Barcelona,  setembre  del  2010  (Annex 
núm. 3). 
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Aquesta  Directiva,  que  va  entrar  en  vigor  el  desembre  de  2006,  ha  d’haver  estat 
transposada  a  tots  els  Estats  membres  abans  del  28  de  desembre  de  2009.  L’estudi 
analitza  des  d’una  vessant  teòrico‐pràctica  quines  implicacions  té  en  l’actuació  dels  ens 
locals. En efecte,  les ordenances  locals  constitueixen un conjunt de normes que s’ha vist 
particularment  afectat,  atesa  l’existència  tradicional  de  controls  previs  al 
desenvolupament de les activitats econòmiques portades a terme pels particulars. Aquesta 
activitat  administrativa  de  limitació  (o  d’autorització)  es  posada  en  tela  de  judici  per  la 
Directiva  comunitària  i,  per  aquest motiu,  ha  de  ser  objecte  de  revisió  quan  afecti  a  les 
condicions d’exercici de  la  llibertat de circulació  i del principi de  lliure concurrència. Per 
aquest  motiu,  la  Directiva  suposa  l’alteració  del  sistema  tradicional  d’intervenció 
administrativa  (autorització  prèvia),  tenint  en  compte  la  necessària  modificació  de  la 
normativa que regeix  les seves actuacions. La substitució de  l’activitat clàssica de policia 
preventiva  per  la  d’inspecció  posterior  (a  la  comunicació  o  a  la  declaració  prèvia  del 
particular) plateja un canvi radical en l’organització administrativa dels ens locals, amb la 
possibilitat sempre latent d’externalització dels serveis. Al costat d’això, l’estudi no oblida 
les exigències del principi de “finestreta única”, especialment pel que  fa als ens  locals de 
menor potencial. 
 
 
3.‐  Els  consorcis  i  les  fundacions  participats  pels  ens  locals.  Aspectes  pressupostaris, 
financers, fiscals i de control. Autors: M. P. Saiz Antón; J. R. Sagalés Guillamón. Col. Estudis 
Locals, núm. 3, ISBN 978‐84‐935576‐9‐0, Barcelona, desembre del 2010 (Annex núm. 4). 
 
 

 
 
 
La tendència creixent a la constitució de consorcis i fundacions per al desenvolupament de 
funcions públiques  locals planteja  la necessitat d’acotar el  seu àmbit d’actuació així  com 
d’analitzar la gestió del seu patrimoni, des d’una perspectiva econòmica i pressupostària.  
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L’estudi  es  justifica  clarament  per  la  profusió  de  les  entitats  que  constitueixen  el  seu 
objecte. Al costat de  les  implicacions derivades de  la seva naturalesa  jurídica, no sempre 
diàfanes,  la  investigació  dona  resposta  al  conjunt  d’interrogants  que  d’ordinari  es 
plantegen  en  matèries  com  la  gestió  patrimonial  i  comptable,  pressupostaria  i  de 
tresoreria. 
 
 
4.‐ Anàlisi  dels  elements  del  bon  govern  local.  AAVV.  R.  J.  Moles  Plaza  (dir.);  E.  Cocciolo 
(coord.). Col. Estudis Locals, núm. 4, ISBN 978‐84‐938350‐2‐6, Barcelona, febrer del 2011 
(Annex núm. 5). 
 
 

 
 
 
Més  enllà  de  les  reflexions  habituals  al  voltant  de  les  pràctiques  de  bon  govern,  aquest 
estudi  detecta  i  analitza  aquells  àmbits  específics  on  existeix  un  risc  de  manca  de 
transparència  i  possible  captura  de  l’Administració,  com  a  objectiu  previ  per  a  la 
elaboració d’un codi de conducta dels ens locals.  
 
La  finalitat  de  l’estudi  no  es  limita  a  l’adopció  d’un  breviari  de  principis  morals  o  de 
conducta, sinó que aborda la catalogació d’un conjunt de situacions administratives de risc 
en  àmbits  distints  (contractació  pública,  urbanisme,  recursos  humans,  gestió  de  serveis 
públics…) amb el seu corresponent procediment d’actuació, acompanyada dels processos 
d’avaluació  i  control  necessaris.  En  la  cerca  d’un  sistema  d’excel·lència  en  la  qualitat, 
s’estableixen  un  conjunt  determinat  d’indicadors  que  permeten  valorar  correctament 
l’actuació dels agents públics. 
 
 
Any 2010  
 
 
L’any  2010  s’ha  iniciat  el  desenvolupament  de  tres  treballs  d’investigació  que  donen 
continuïtat a la Col·lecció d’Estudis Locals.  
 
5.‐ La gestió municipal de la immigració a Catalunya. AAVV. R. Zapata‐Barrero i B. Garcés 
Mascareñas (coords.). Pendent de publicació. 
  
Els municipis tenen un paper fonamental en la formulació i la implementació de polítiques 
en matèria d'immigració. Tot i que no sempre de forma reconeguda, són l'administració de 
primera  línia  no  només  pel  que  fa  a  les  polítiques  de  primera  recepció  de  la  població 
nouvinguda,  sinó  també  en  matèria  d'estrangeria,  participació  política  i  gestió  de  la 
diversitat.  Partint  de  la  centralitat  de  les  polítiques  locals  en  l'àmbit  de  la  immigració, 
l'objectiu principal d'aquest estudi, de caràcter eminentment exploratori, és identificar els 
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trets més  rellevants  de  l’agenda  local  en matèria  d’immigració  i,  a  nivell més  abstracte, 
teoritzar  empíricament  les  diferents  dimensions  d’aquest  enfocament  municipal.  En 
concret,  l’estudi  s’estructura  a  partir  de  l'anàlisi  de  quatre  dimensions  bàsiques:  la 
geogràfica, l'administrativa, la de participació i la de política pública. 
 
 
6.‐  La  negociació  col·lectiva  de  les  condicions  de  treball  del  personal  laboral  de  les 
corporacions  locals  després  de  la  Llei  7/2007,  de  12  d’abril,  d’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat 
Públic. Autor: X. Boltaina Bosch. Pendent de publicació. 
 
La  negociació  col·lectiva  del  personal  laboral  de  les  corporacions  locals  ha  assolit  una 
importància  cabdal.  Malgrat  que  el  sistema  espanyol  d'ocupació  pública  és 
fonamentalment  funcionarial,  no  es  pot  oblidar  que  un  percentatge  al  voltant  del  60  al 
80% del personal  local és laboral. Per aquesta raó, s’ha considerat important analitzar el 
contingut, les regles i els límits de la negociació laboral en l'àmbit dels ens locals, tant per 
si mateixa com també per comprendre els camins que la negociació funcionarial ha dut a 
terme, sovint reproduint l'àmbit laboral.  
 
Arrel de l'aprovació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) del 2007,  la negociació 
col·lectiva laboral en les corporacions locals ha assolit una nova complicació, en instituir‐
se  –fet  que  ja  es  va  produir  l'any  2006–  una mesa  de  negociació  de matèries  comunes 
entre  funcionaris  i  laborals que és  font habitual de distorsions, en acoplar‐se dos règims 
juridics  molt  diferents.  No  obstant  això,  la  negociació  col·lectiva  del  personal  laboral 
manté un gran vigor i son moltíssimes les petites, mitjanes i grans corporacions locals que 
regulen  les  seves  relacions  laborals  a  través  de  convenis  col.lectius  només  per  al  seu 
personal  laboral,  tot  i  que  també  hi  ha  moltes  entitats  –les  més  menudes–  que  no 
gaudeixen de conveni. La problemàtica, però, rau en què el model privat de negociació no 
és exportable en tots els supòsits al personal  laboral dels ens  locals atès que  les entitats 
públiques estan sotmeses a tot un conjunt de regles diferenciades. L'objectiu de l’estudi és 
precisament  establir  aquestes  diferències,  analitzar  el  contingut  real  de  la  negociació 
col·lectiva  del  personal  laboral  des  de  les  perspectives  legal,  jurisprudencial  i  també 
pràctica  (convenis col·lectius)  i  fer paleses  les desviacions,  irregularitats  i particularitats 
ad hoc que es detecten en tot el conjunt de convenis col·lectius i acords laborals signats a 
partir de l'any 2007, data d'entrada en vigor de l’EBEP, així com les dificultats aplicatives 
en els petits municipis que no tenen conveni col·lectiu. 
 
 
7.‐ El paper dels municipis en la producció i la gestió de l’energia. AAVV. J. R. Fuentes Gasó 
(coord.). En elaboració. 
 
Aquest treball analitza el marc jurídic i competencial de l’energia en el qual es mouen els 
ens  locals,  en  particular,  els  municipis,  amb  una  especial  referència  a  la  seva  possible 
caracterització  com  servei  públic  i  al  règim  econòmic  de  la  generació  i  la  distribució 
energètiques per part dels ens locals.  
L’actual model  energètic  està  en una profunda  fase de  canvi,  en què  l’estalvi,  l’eficiència 
energètica, la diversificació de les fons energètiques i la descentralització de la producció i 
distribució de l’energia són la clau d’un nou model en el que de ben segur es penalitzarà el 
creixement  en  la  demanda  d’energia.  Així,  l’estudi  incorpora  un  recull  dels  indicadors 
energètics  més  significatius  i  les  principals  línies  estratègiques  abordables  des  de 
l’Administració local, per tal de dissenyar un pla energètic local. 
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II.2. Activitat de formació 
 
 
 
En la mesura en què la finalitat principal de la Càtedra és la de desenvolupar i potenciar un 
espai  propi  de  recerca  i  transferència  de  coneixement,  el  seu  paper  en  l’àmbit  de  la 
formació  (un  àmbit  ja  consolidat)  s’ha  vehiculat mitjançant  l’organització  de  programes 
formatius ad hoc per als electes locals, com ara el disseny d’una diplomatura en matèria de 
lideratge,  i  la  col·laboració  en  les  activitats  formatives  liderades  per  la  UAB  i  l’ACM 
(formació tècnica local) i la UAB i la FAAEE (formació d’electes locals). En aquest sentit, els 
anys 2009 i 2010 (cursos acadèmics 2009‐2010 i 2010‐20113), la Càtedra ha organitzat o 
col·laborat en les activitats formatives següents: 
 
 
Curs acadèmic 20092010 
 
 
Organització de les activitats següents: 
 
 
1.‐ Diplomatura  de  Postgrau  en  Lideratge  i  Governança  Local. 
Aquest  programa  novedós,  ofertat  a  instàncies  del  Fòrum  de 
Joves  Regidors  de  l’ACM,  possibilita  una  preparació 
multidisciplinar  dels  càrrecs  electes  en  sintonia  amb  el  món 
actual,  ateses  les  responsabilitats  i  la  transcendència  que 
comporten el lideratge i la gestió política i social. Al costat de la 
formació  en  el  terreny  de  les  habilitats  personals  i 
comunicatives, són objectius de la Diplomatura l’adquisició de 
coneixements que permeten el  disseny,  el  desenvolupament  i 
l’avaluació  del  discurs  polític  i  de  polítiques  públiques 
innovadores.  Destaca  en  el  contingut  formatiu  d’aquesta 
diplomatura la programació d’un seguit de “sopars de treball” 
amb  figures  eminents  de  la  política  i  dels  sectors  econòmic  i 
social  del  país  per  debatre  amb  els  participants  sobre 
qüestions d’actualitat (Annex núm. 6). 
 
 
Crèdits: 30 crèdits ECTS.         
Perfil: electes locals menors de 30 anys. 
Inici i finalització: gener – desembre 2010.   
Nombre alumnes: 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Les activitats  formatives es desenvolupen per anys acadèmics (setembre‐juliol)  i no per anys naturals. Per 
aquest motiu, algunes d’aquestes activitats s’han iniciat el 2009 i han continuat el 2010 o s’han iniciat el 2010 i 
es desenvolupen al llarg del 2011. 
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Sessió de treball amb el sr. Josep Maria Álvarez, secretari general d’UGT 
 
 
 
 
2.‐ Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes locals. Aquest programa, 
que  es  desenvolupa  amb  periodicitat  bimensual,  pretén  posar  al  dia  de  les  novetats 
normatives  i  jurisprudencials  que  afecten  l’àmbit  jurídic  local,  així  com  a  analitzar  i 
debatre  blocs  temàtics  d’actualitat  i  interès  tant  des  d’una  perspectiva  teòrica  com 
pràctica (Annex núm. 7). 
 
 
 
 
 
Crèdits: 6 crèdits ECTS. 
Perfil:  electes locals. 
Inici i finalització: gener – novembre 2010. 
Nombre alumnes: 37. 
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Col·laboració en les activitats següents: 
 
 
1.‐  Diplomatura  de  Postgrau  en  Dret  Local  Avançat.  Forma  part,  juntament  amb  la 
Diplomatura de Postgrau en Dret Urbanístic Avançat (realitzada en el bienni 2007‐09), del 
Màster  en  Estudis  Avançats  de  Règim  Jurídic  Local.  La  creació  d’aquest  programa 
universitari es  justifica en  la necessitat d’ofertar al personal de  l’Administració  local una 
formació  tècnico‐jurídica eminentment pràctica que vagi més enllà del  tractament  teòric 
de  les matèries  competència  dels  ens  locals  (normativa  local,  personal,  béns,  processos 
contenciosos  administratius…),  aporti  uns  coneixements  de  nivell  superior  als 
professionals del sector públic local, partint d'uns coneixements de nivell mitjà i, lluny de 
fer  una  aproximació  clàssica  a  la  matèria,  es  centri  en  les  qüestions  que  generen  més 
controvèrsia en el quefer cotidià d’aquestes administracions (Annex núm. 8).  
 
 
 
 
Crèdits: 30 crèdits ECTS. 
Perfil:  personal al servei de les administracions locals;  
personal directiu i de confiança d’aquestes administracions. 
Inici i finalització: desembre 2009 ‐ juny 2010. 
Nombre alumnes: 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.‐ Diplomatura  de  Postgrau  en  Gestió  i  Administració  Local  (Escola  d’Electes).  Es  tracta 
d’un  programa  a  extingir  –aquesta  n’és  la  darrera  edició–,  estructurat  en  dos  cursos  de 
100  hores  presencials  cadascun,  realitzats  en  el  bienni  2007‐09, més  la  realització  d’un 
treball  d’investigació  en  el  curs  2009‐10.  En  aquest  darrer  programa  s’han  realitzat  4 
edicions  simultànies  a  Barcelona  (V  edició),  Tarragona  (II  edició),  Lleida  (II  edició)  i 
Girona (I edició) (Annex núm. 9). 
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Crèdits: 30 crèdits ECTS. 
Perfil:  electes locals. 
Inici i finalització: setembre 2008‐ juny 2009. 
Nombre alumnes de les 4 edicions: 86. Treball recerca: 26. 
 
 

 
 
Cloenda de la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració local, 2009 
 
 
 
3.‐  Màster  en  Govern  Local  (60  crèdits  ECTS).  La  primera  edició  d’aquest  programa 
universitari  es  composa  de  dos  nivells  formatius  de  130  hores  lectives  presencials 
cadascun  realitzats  en  el  bienni  2009‐2011,  més  la  defensa  d’un  treball  de  recerca.  El 
primer,  el  Curs  d’Especialització  en  Administració  Pública  Local  (20  crèdits  ECTS),  s’ha 
realitzat durant l’any acadèmic 2009‐10. El segon, la Diplomatura de Postgrau en Gestió i 
Administració  Local  (20  crèdits  ECTS),  s’ha  realitzat  durant  el  curs  2010‐2011  (Annex 
núm. 10). 
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Crèdits: 20 crèdits ECTS (Curs d’Especialització en Administració Pública Local). 
Perfil: polítics locals. 
Inici i finalització: octubre 2009 – juny 2010. 
Nombre alumnes: 37. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió inaugural del Curs d’Especialització en Administració Pública 
Local  a càrrec de l’Alcalde de Tortosa, sr. Ferran Bel, del President 
de  la  FAAEE,  sr.  Joan  M.  Sabanza,  i  del  President  de  l’ACM,  sr. 
Salvador Esteve 

 
 
 
4.‐  Cursos  i  jornades  AFCAP.  Programes  de  formació  continua  de  curta  durada  per  al 
personal  funcionari  i  laboral  de  l’Administració  local  que  coincideixin  amb  la  temàtica 
abordada des de la Càtedra: 
 
*  Jornada  sobre  la nova  llei  de prevenció  i  control ambiental de  les activitats,  organitzada 
per  l’ACM,  la  Càtedra Enric  Prat  de  la Riba  d’Estudis  Jurídics  Locals  i  el  CEDAT  –Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona– (Annex núm. 11). 
 
 
 
 
 
 
Realització:  Barcelona,  15  de  desembre 
de 2009. 
Durada:  5 hores. 
Assistents:  117. 
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Inauguració de la Jornada sobre la 
Llei  de  prevenció  i  control 
ambiental de les activitats a càrrec 
del  sr.  Luís  Laguna,  Subdirector 
Gral.  d’Intervenció  i  Qualificació 
Ambiental  del  Departament  de 
Medi  Ambient  i  Habitatge,  de  la 
Vicedegana  de  la  Facultat  de Dret 
de  la  UAB,  dra.  Carme  Tort,  i  del 
President  de  l’ACM,  sr.  Salvador 
Esteve 
 
 
 

 
 
*  Jornada  sobre  les  implicacions de  la Directiva de  serveis  en  l’ordenament  jurídic dels  ens 
locals  de  Catalunya,  organitzada  per  l’ACM  i  la  Càtedra  Enric  Prat  de  la  Riba  d’Estudis 
Jurídics Locals (Annex núm. 12). 
 
 
 
 
Realització: Barcelona, 16 de desembre de  
2009. 
Durada: 7 hores. 
Assistents: 115. 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguració de  la  Jornada sobre 
la  Directiva  de  serveis  a  càrrec 
del  Secretari  General  del 
Departament  de  Governació  i 
Administracions Públiques de la 
Generalitat  de  Catalunya,  sr. 
Jaume Oliveras, del President de 
l’ACM,  sr.  Salvador  Esteve,  i  del 
Degà de la Facultat de Dret de la 
UAB, dr. Josep Maria de Dios 
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*  Jornada  sobre  l’activitat  comercial  en  els  municipis  catalans,  organitzada  per  l’ACM  i  la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració del CSITAL i del 
Departament  d’Innovació,  Universitats  i  Empreses  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Es 
realitzen 4 edicions a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida (Annex núm. 13).  
 
 
 
 
 
Realització: 6, 7, 14 i 15 d’abril de 2010. 
Durada:  8 hores. 
Assistents: 144.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inauguració  de  la  Jornada 
sobre  l’activitat  comercial  en 
els  municipis  catalans  a 
càrrec  del  Conseller 
d’Innnovació,  Universitat  i 
Empresa  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  sr.  Josep  Huguet, 
del  President  de  l’ACM,  sr. 
Salvador  Esteve,  i  de  la 
Directora  de  la  Càtedra,  dra. 
Judith Gifreu 
 

 
 
* Curs bàsic de contractació administrativa  local, organitzat per  l’ACM amb la col·laboració 
de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (Annex núm. 14).  
 
Realització: Barcelona, maig ‐ juny 2010. 
Durada:  20 hores. 
Nombre alumnes: 12.  
 
 
5.‐  Cursos  FAAEE.  Cursos,  tallers  i  jornades  d’actualització  per  electes  locals,  igualment 
coincidents amb l’objecte de la Càtedra: 
 
* Curs de responsabilitat  administrativa i penal dels electes (Annex núm. 15) 
 
Realització: Barcelona, 15 d’octubre de 2009. 
Durada:  8 hores. 
Nombre alumnes: 7. 
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* Curs sobre Dret urbanístic de Catalunya II:  llicències,  infraccions  i  sancions. 2 edicions, a 
Barcelona i Lleida (Annex núm. 16).  
 
Realització: 23 d’octubre i 25 de novembre de 2009. 
Durada:  8 hores. 
Nombre alumnes: 26. 
 
 
 
Curs acadèmic 20102011 
 
 
Organització de les activitats següents: 
 
1.‐ Escola de Tardor de Govern Local. Programa formatiu de 6 crèdits ECTS realitzat durant 
els mesos  de  setembre  i  octubre  de  2010  a  Figueres  (Girona),  adreçat  a  càrrecs  electes 
locals  i  al  personal  al  servei  de  l’Administració  local  catalana,  així  com  a  estudiants 
universitaris. L’Escola ha estructurat la seva oferta formativa en 4 cursos i dues jornades 
(Annex núm. 17): 
 
Cursos: 
 
* Política i mitjans de comunicació: la gestió de la imatge.  
   1 crèdit ECTS. Nombre alumnes: 17. 
 
* Els recursos humans a l’Administració local catalana.  
   1 crèdit ECTS. Nombre alumnes: 19. 
 
* Taller pràctic sobre la responsabilitat patrimonial dels ens  
locals.  
   1 crèdit ECTS.  Nombre alumnes: 14. 
 
* El nou marc regulador de la prevenció i el control  
ambiental de les activitats.  
   1 crèdit ECTS. Nombre alumnes: 17. 
 
 
Jornades: 
 
* La regulació del comerç a Catalunya.  
   1 crèdit ECTS. Assistents: 28. 
 
* L’ordenació i la gestió de l’energia eòlica a l’Alt Empordà.  
   1 crèdit ECTS. Assistents: 27. 
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Col·laboració en les activitats següents: 
 
 
1.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals. Programa 
formatiu en matèria de gestió pública de personal, des d’una perspectiva gerencial, en el 
marc de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Annex núm. 18). 
 
 
 
 
 
 
Crèdits: 30 crèdits ECTS. 
Perfil: personal al servei de les administracions públiques  
que desenvolupen tasques de gestió de recursos humans. 
Inici i finalització: novembre 2010 – juliol 2011. 
Nombre alumnes: 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió pública dels serveis educatius. Programa formatiu en 
matèria  de  règim  jurídic  i  gestió  pública  dels  serveis  educatius  en  l’àmbit  de 
l’Administració local (Annex núm. 19). 
 
 
 
 
 
 
Crèdits: 30 crèdits ECTS. 
Perfil: personal al servei de les administracions públiques  
locals i personal directiu i de confiança que exerceixen les  
seves funcions en els serveis d’educació.  
Inici i finalització: novembre 2010 – juliol 2011. 
Nombre alumnes: 21. 
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3.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió pública del desenvolupament, de l’emprenedoria i de 
l’ocupació als ens  locals. Programa formatiu multidisciplinar en matèria de gestió pública 
dels àmbits de  l’emprenedoria,  l’ocupació  i el desenvolupament econòmics  locals (Annex 
núm. 20). 
 
 
 
 
 
Crèdits: 30 crèdits ECTS. 
Perfil: personal al servei de les administracions públiques  
locals i personal directiu i de confiança que exerceixen les  
seves funcions en l’àmbit dels serveis de promoció  
econòmica, ocupació i desenvolupament locals i foment de  
l’emprenedoria. 
Inici i finalització: novembre 2010 – novembre 2011. 
Nombre alumnes: 21. 
 
 
 
 
 
 
 
4.‐ Màster en Estudis Avançats de Règim Jurídic Local. Integra les diplomatures de postgrau 
en  dret  urbanístic  avançat  (30  crèdits  ECTS)  i  dret  local  avançat  (30  crèdits  ECTS), 
realitzat –aquest darrer– durant el curs 2009‐2010.4 
 
Crèdits:  70  crèdits  ECTS  (Diplomatures  de  postgrau  en Urbanisme Avançat  i  Dret  Local 
Avançat més treball de recerca). 
Perfil:    personal  al  servei  de  les  administracions  locals;  personal  directiu  i  de  confiança 
d’aquestes  administracions  que  hagin  realitzat  prèviament  els  dos  postgraus  de  què  es 
composa el programa. 
Inici i finalització: octubre 2010 – juny 2011. 
Nombre alumnes: 3. 
 
 
5.‐ Màster en Govern Local (60 crèdits ECTS). El segon curs del Màster, la Diplomatura de 
Postgrau  en  Gestió  i  Administració  Local  (20  crèdits  ECTS),  s’ha  realitzat  durant  el  curs 
2010‐2011. Per assolir el  títol de Màster es preveu  l’elaboració d’un  treball de recerca a 
presentar en la primera meitat de l’any 2012.5 
 
Crèdits  de  la  Diplomatura:  20  crèdits  ECTS  (Diplomatura  de  Postgrau  en  Gestió  i 
Administració Local). 
Perfil: polítics locals. 
Inici i finalització: setembre 2010‐abril 2011. 
Nombre alumnes: 33. 
 
 

                                                        
4 Veure la col·laboració de la Càtedra en l’activitat formativa 2009‐2010. 
5 Veure la col·laboració de la Càtedra en l’activitat formativa 2009‐2010. 
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Sessió inaugural del Màster en Govern Local amb l’aleshores Alcalde de Sant 
Cugat  del  Vallès  (actualment,  Conseller  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat de Catalunya), sr. Lluís Recoder 
 
6.‐ Cursos i jornades AFCAP (acord de formació contínua a les administracions públiques): 
s’han portat a terme sis cursos i dues jornades. 
Destinataris: Personal auxiliar i administratiu no tècnic al servei de l’Administració local. 
 
*  Jornada  sobre  experiències  i  bones  pràctiques  per  a  una  mobilitat  urbana  sostenible  i 
segura (Annex núm. 21). 
Realització: Barcelona, 16 setembre 2010. 
Durada: 5 hores.  
Assistents: 36.   
 
* Curs bàsic d’expropiació forçosa (Annex núm. 22). 
Realització: Barcelona, octubre 2010. 
Durada: 16 hores.  
Nombre alumnes: 14. 
 
* Curs d’introducció al règim jurídic i al procediment administratiu (Annex núm. 23). 
Realització: Barcelona, octubre 2010. 
Durada: 24 hores. 
Nombre alumnes: 20. 
 
* Curs bàsic sobre gestió de serveis públics i iniciativa econòmica local (Annex núm. 24). 
Realització: Barcelona, octubre‐novembre 2010. 
Durada: 20 hores.  
Nombre alumnes: 14. 
 
* Curs bàsic  sobre  les noves  llicències  i  comunicacions a  l’Administració  local  (Annex núm. 
25). 
Realització: Barcelona, octubre 2010. 
Durada: 16 hores. 
Nombre alumnes: 30. 
 
* Curs sobre administració electrònica: visió global (Annex núm. 26). 
Realització: Barcelona, octubre 2010. 
Durada: 20 hores. 
Nombre alumnes: 7. 
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* Curs sobre gestió digital d’expedients (Annex núm. 27). 
Realització: Barcelona, novembre 2010. 
Durada: 20 hores. 
Nombre alumnes: 25. 
 
*  Jornada  sobre  la  llei  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  i  les  altres  lleis 
autoritzatòries noves (Annex núm. 28). 
Realització: Vic, 24 de novembre de 2010. 
Durada:  hores. 
Assistents: 108.  
 
 
7.‐  Màster  en  gestió  eficaç  d’administracions  publiques.  Programa  formatiu  online 
organitzat  per  l’EAE Business  School    i  la Universitat  de Barcelona  amb  l’objectiu,  entre 
d’altres,  de  desenvolupar  les  habilitats  i  competències  necessàries  per  a  realitzar  una 
gestió eficaç de recursos i persones. Adreçat a tots aquells que exerceixin responsabilitats 
a  les  administracions  públiques,  especialment  la  local  i  l’autonòmica.  Càrrega  lectiva  1r 
any: 35 crèdits ECTS (Annex núm. 29). 
 
8.‐  L’organització  territorial  a  Catalunya:  perspectives  de  futur.  Jornada  de  reflexió 
organitzada per  la URV  i el Departament de Governació  i Administracions Públiques per 
analitzar  el  model  territorial  de  Catalunya,  i  en  especial  el  Camp  de  Tarragona,  des  de 
diverses perspectives (històrica, geogràfica…), en el marc de l’avantprojecte de llei sobre 
governs locals. La Canonja i La Pobla de Mafumet, 14 i 28 d’octubre de 2010 (Annex núm. 
30). 
 
 
 
II.3. Altres 
 
 
1. Signatura de convenis de col·laboració 
 
Per  a  desenvolupar  amb major  eficàcia  i  eficiència  la  labor  investigadora,  la  Càtedra  ha 
signat dos convenis de col·laboració:  l’any 2009 amb  l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya  (EAPC)  i  l’any 2010 amb  l’Ajuntament de Figueres,  per dur  a  terme activitats 
formatives vinculades amb el món local.  
 
Mitjançant  Conveni  general  de  col·laboració  entre  la  UAB,  la  FAAEE  i  l’EAPC  de  28  de 
setembre de 2009 aquesta darrera institució es va comprometre a finançar l’activitat de la 
Càtedra  amb  3.000  euros  anuals  durant  un  període  de  dos  anys  (2009  i  2010).  (Annex 
núm. 31). 
 
Mitjançant Conveni de 21 de juny de 2010, la UAB, la FAAEE i l’Ajuntament de Figueres es 
van  comprometre  a  finançar  la  realització  de  l’Escola  de  Tardor  de  Govern  Local  a 
Figueres (Annex núm. 32). 
 
Així  mateix,  es  troba  en  tràmit  als  serveis  jurídics  de  les  universitats  respectives  la 
signatura  d’un  conveni  de  col·laboració  amb  la  Càtedra  Pedrol  i  Rius  de  la  Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. 
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2. Canvi de l’imatge corporativa de la Càtedra 
 
 
Durant  l’any  2010,  i  en  el  marc  d’un  procés  d’actualització  de  la  imatge  de  l’ACM  i  la 
FAAEE, s’ha modificat el logotip de la Càtedra Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. 
 
 
 

                
 

Logo antic              Logo actual 
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III. MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
Any 2009 
 
 
* Fonts de finançament:  
 

‐ Subvenció  directa  de  la  FAAEE  de  100.000  euros  per  a  la  creació  de  la  Càtedra. 
Aquest  import procedeix d’una subvenció per a aquesta  finalitat del Ministeri de 
Ciència i Innovació a la FAAEE.  

‐ Subvenció  de  l’EAPC  (Conveni  de  28  de  setembre  de  2009):  3.000  euros  per  a 
finançar activitat formativa de la Càtedra. 

‐ Subvencions  de  l’ACM  i  la  FAAEE  destinades  a  la  realització  d’activitats  de 
formació en els centres de cost corresponents (no hi ha, per tant, gestió econòmica 
de la Càtedra). 
 

 
Així  doncs,  el  pressupost gestionat  directament  per  la  Càtedra  (UAB)  ha  estat  l’any 
2009 de 100.000 euros  (aportats  per  la  FAAEE  i  procedents  del Ministeri  de  Ciència  i 
Innovació). Aquest Ministeri havia concedit amb caràcter previ a la FAAEE una subvenció 
nominativa  per  un  import  de  cent mil  euros  (100.000  euros)  l’objecte  de  la  qual  queda 
establert a l’Estipulació Quarta del Conveni signat entre aquest ministeri i la FAAEE el dia 
26 d’octubre de 2009. Segons la dita estipulació, “La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes 
se  obliga  a  la  creación  de  una  cátedra  de  estudios  jurídicos  locales  abarcando  una  doble 
perspectiva, la investigadora y la formativa” (Annex núm. 33). 
 
Com s’ha referenciat, per al compliment d’aquest objectiu,  la FAAEE va conveniar amb la 
UAB la creació de la Càtedra Enric Prat de la Riba en data de 14 d’abril de 2009. L’Acord 
Cinquè del Conveni estableix que “La FAAEE aportará la cantidad inicial de 100.000 euros 
para la financiación de la Cátedra que se destinarán al sostenimiento de la gestión ordinaria, 
de programas de formación y de proyectos de investigación”.  
 
Durant el mes de desembre de 2009, el Ministeri va fer efectiu l’ingrés dels 100.000 € a la 
FAAEE i, a la vegada, de conformitat amb l’esmentat Acord Cinquè del conveni signat entre 
la UAB i la FAAEE, aquesta darrera institució va ingressar la dita quantitat a la UAB per a la 
posada en funcionament i la gestió de les activitats de la Càtedra Enric Prat de la Riba. Per 
a  una  gestió  eficaç  de  la  subvenció  rebuda,  es  va  sol·licitar  al Ministeri  que  prorrogués 
l’execució  de  les  activitats  projectades  per  la  Càtedra  així  com per  a  la  seva  justificació. 
Mitjançant Resolució de la Secretaria d’Estat d’Investigació de 31 de desembre de 2009, es 
va decidir “1. Autorizar  la concesión de prórroga para  la ejecución del proyecto objeto de 
subvención hasta el 31 de mayo de 2010; 2. Autorizar la concesión de prórroga del plazo de 
acreditación  del  cumplimiento  de  la  finalidad  de  la  subvención  y  de  la  utilización  de  los 
fondos  percibidos  hasta  el  30  de  junio  de  2010”  (Annex  núm.  34).  Així,  les  referències 
d’aquest  document  a  l’any  2009  s’entenen  ampliades  també  al  període  de  pròrroga 
concedit per a l’execució del projecte i la seva justificació posterior. 
 
A banda d’aquesta aportació finalista del Ministeri a la FAAEE, la FAAEE i l’ACM han estat 
les  institucions que han finançat  la major part de les activitats endegades per la Càtedra, 
mitjançant aportacions als centres de cost dels programes formatius corresponents de la 
UAB. L’EAPC ha aportat 3.000 euros per la realització de les Matinals Prat de la Riba. 
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Desglossament de les despeses 
 
 
1. Cànon universitari UAB per activitats d’investigació i de formació  
 
Dels 100.000 euros amb què el Ministeri de Ciència i Innovació ha subvencionat la creació 
de  la Càtedra Enric Prat de  la Riba d’Estudis  Jurídics  Locals  i  la  subsegüent  execució de 
projectes,  i  tenint  en  compte  el  doble  objectiu  de  la  Càtedra,  una  part  de  la  subvenció 
rebuda del Ministeri s’ha destinat a finançar activitats d’investigació i la resta a activitats 
de formació, d’acord amb el repartiment següent (Annex núm. 35):  
 
 
A.‐ Investigació: 47.645,56 euros 
B.‐ Formació: 52.354,44 euros 
 
 
Cal indicar que l’ingrés dels 100.000 euros a la UAB queda subjecte, de conformitat amb la 
normativa universitària, a l’obligació de fer efectiu el pagament d’un cànon universitari, el 
percentatge del qual és distint en funció de si es porta  terme una activitat d’investigació o 
de  formació. El  cànon universitari que  ingressa  la UAB per activitat d’investigació és del 
21%,  mentre  que  el  corresponent  a  la  formació  es  fixa  en  el  17%.  Això  comporta  que 
ambdues  partides,  una  vegada  ingressat  el  cànon  universitari,  es  vegin  reduïdes  a  les 
aportacions  següents,  com  pot  contemplar‐se  en  les  certificacions  de  justificació  de 
despesa i pagament aportades per la Universitat: 
 
 
A.‐ Investigació: 47.645,56 euros – 8.269,06 euros (21%) = 39.376,50 euros 
B.‐ Formació: 52.354,44 euros – 8.900,25 (17%) = 43.454,19 euros 
 
 
2. Activitats d’investigació 
 
 
El desglossament de les partides i activitats és el següent (vid. la documentació certificada 
per la UAB, que s’adjunta com a justificació del pagament, annex núm. 36): 
 
 
1.‐  L’emparament constitucional del principi  d’autonomia local. Autors: J. L. Blasco Díaz; M. 
Fabra Valls; M. Oller Rubert (Fundació Universitat Empresa). 
 
Pagaments realitzats: 

‐ Autoria  treball  d’investigació:  6.000  euros  prèvia  presentació  de  la  factura 
corresponent per part de la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume 
I. 

‐ Correcció  lingüística  del  treball  d’investigació:  1425  euros,  a  través  de  càrrec 
intern del Servei de Llengües de la UAB. 

 
  
2.‐    La  directiva  de  serveis  i  els  ens  locals  de  Catalunya.  Criteris  per  a  l’adaptació  de  la 
normativa  local  a  la Directiva  2006/123/CE,  de  12  de  desembre,  relativa  als  serveis  en  el 
mercat interior. Autors: J. Renyer Alimbau; J. A. Font Monclús; J. M. Sabaté Vidal (Fundació 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona). 
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Pagaments realitzats: 
‐ Autoria  treball  d’investigació:  6.000  euros  prèvia  presentació  de  la  factura 

corresponent per part de la Fundació URV. 
‐ Correcció  lingüística del  treball  d’investigació: 1736,50 + 635    euros,  a  través de 

dos càrrecs interns.  
 
 
3.‐  Els  consorcis  i  les  fundacions  participats  pels  ens  locals.  Aspectes  pressupostaris, 
financers, fiscals i de control. Autors: M. P. Saiz Antón; J. R. Sagalés Guillamón. 
 
Pagaments realitzats: 

‐ Autoria  treball d’investigació: 10.000 euros  (5000 + 5000) prèvia presentació de 
les factures corresponents (M. Petra Sáiz Antón i Sagay SL). 

‐ Correcció  lingüística  del  treball  d’investigació:  1590  euros,  a  través  d’un  càrrec 
intern.  

 
 
4.‐ Anàlisi dels elements del bon govern local. R. J. Moles Plaza (dir.); E. Cocciolo (coord.). 
 
Pagament realitzat: 

‐ Autoria  treball  d’investigació:  11.990  euros  prèvia  presentació  de  la  factura 
corresponent per part de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI). 
 

 
 
3. Activitats de formació desenvolupades en el curs acadèmic 200920106 
 
 
Hom ha de tenir en compte que l’activitat formativa en la que ha participat la Càtedra ha 
suposat  una  despesa  superior  al  romanent  de  l’activitat  investigadora  gestionada  per  la 
Càtedra  (43.454,19  euros).  La  diferència  fins  a  cobrir  el  cost  total  dels  programes 
formatius  duts  a  terme  l’any  2009  ha  estat  finançada  per  l’ACM  i  la  FAAEE mitjançant 
l’aprovació universitària dels pressupostos corresponents.  
 
Les  activitats  de  formació  subvencionades  amb  els  52.354,44  euros  (43.454,19  euros 
sense  cànon)  procedents  de  la  FAAEE/Ministeri  han  estat  les  següents  (vid.  la 
documentació certificada per la UAB, que s’adjunta com a justificació del pagament, annex 
núm. 37): 
 
 
A. Activitats organitzades per la Càtedra: 
 
1.‐ Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local.  
Pressupost: 44.479 € 
El  finançament  de  la  FAAEE/Ministeri  respecte  d’aquest  projecte  formatiu  ha  abastat  la 
coordinació  i  bona  part  de  la  docència,  amb  un  total  de  31.529,44  €  (26.173,19  euros 
sense cànon). Finançament de la resta: fonts propis de la FAAEE. 
 
 
2.‐ Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes locals.  
Pressupost: 15.060 € 

                                                        
6 Si no s’indica el contrari, les xifres incorporen el cànon universitari. 
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La  FAAEE/Ministeri  ha  subvencionat  el  pagament  de  la  coordinació  del  programa,  així 
com  la  docència  d’alguns  professors,  amb  un  total  de  10.125  €  (8.400  €  sense  cànon). 
Finançament de la resta: EAPC (3000 €) i fons propis de la FAAEE. 
 
 
Activitats en les quals la Càtedra ha col·laborat: 
 
1.‐ Diplomatura de Postgrau en Dret Local Avançat. 
Pressupost: 44.097 €. Finançament: ACM. 
  
2.‐ Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local.  
Pressupost: 6.145 € per edició (4 edicions). Finançament: FAAEE. 
 
3.‐ Màster en Govern Local: Curs d’Especialització en Administració Pública Local.   
Pressupost: 30.578 € 
La subvenció del Ministeri ha sufragat les despeses de docència de part del professorat del 
Curs d’Especialització en Administració Pública Local, amb un total de 10.700 € (8.881 € 
sense cànon). Finançament de la resta: FAAEE. 
 
4.‐ Cursos i jornades AFCAP: 
 
* Jornada sobre la nova llei de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Pressupost: 2.471 €. Finançament: ACM. 
 
*  Jornada  sobre  les  implicacions de  la Directiva de  serveis  en  l’ordenament  jurídic dels  ens 
locals de Catalunya. 
Pressupost: 4.942 €. Finançament: ACM. 
 
* Jornada sobre l’activitat comercial en els municipis catalans (4 edicions) 
Pressupost:  4.471  €  (edició  Barcelona),  4.353  €  (cadascuna  de  les  altres  3  edicions). 
Finançament: ACM. 
 
* Curs bàsic de contractació administrativa local. 
Pressupost:  3.177 €. Finançament: ACM. 
 
5.‐ Cursos FAAEE: 
 
* Curs de responsabilitat  administrativa i penal dels electes. 
Pressupost: 1.741  €. Finançament: FAAEE. 
 
* Curs sobre Dret urbanístic de Catalunya II: llicències, infraccions i sancions (2 edicions) 
Pressupost: 1.600 € cada edició. Finançament: FAAEE. 
 
 



    29 

Any 2010 
 
 
* Fonts de finançament:   
 

‐ Subvencions  de  l’ACM  i  la  FAAEE7  destinades  a  la  realització  d’activitats  de 
formació en els centres de cost corresponents (no hi ha, per tant, gestió econòmica 
de la Càtedra). 

‐ Subvenció de l’EAPC (Conveni de 28 de setembre de 2009): 3.000 € per a finançar 
activitat formativa de la Càtedra.  

‐ Subvenció de l’Ajuntament de Figueres (Conveni de 21 de juny de 2010): 12.000 € 
per a finançar activitat formativa de la Càtedra. 

 
 
Pressupost gestionat directament per la Càtedra (UAB): 0 euros. 
 
L’any  2010  els  centres  de  cost  d’investigació  i  formació  de  la  Càtedra  no  han  rebut  cap 
ingrés, atès que la FAAEE ha gestionat directament la subvenció provinent del Ministeri de 
Ciència  i  Innovació –  i aquesta serà amb molta probabilitat  la  tònica pels propers anys–, 
fonamentalment  per  dues  raons:  el  rebuig  del  Ministeri  a  sufragar  l’import  de  cànons 
universitaris8  i,  sobretot,  la  limitació  imposada  pel  Ministeri  de  pressupostar 
exclusivament  despesa  corrent  a  efectes  de  justificar  l’aplicació  dels  fons  atorgats.  Així 
doncs, l’activitat realitzada per la Càtedra al 2010 ha estat finançada per l’ACM i la FAAEE 
(gestió econòmica directa de l’activitat o ingrés en els centres de cost respectius de la UAB, 
prèvia facturació d’aquesta). L’EAPC ha abonat 3.000 € en compliment del Conveni signat 
que  han  sufragat  part  de  la  despesa  en  docència  de  les  Matinals  Prat  de  la  Riba. 
L’Ajuntament  de  Figueres  ha  col·laborat  amb  12.000  €  en  la  realització  de  l’Escola  de 
Tardor de Govern Local de Figueres. 
 
 
1. Activitats d’investigació 
 
 
El cost de les activitats d’investigació ha estat sufragat directament per la FAAEE. A efectes 
informatius, el desglossament de les partides i activitats,  és el següent: 
 
 
1.‐ La gestió municipal de la immigració a Catalunya. Autors: R. Zapata‐Barrero; B. Garcés 
Mascareñas (coords.). Previsió pagament autoria treball d’investigació: 6.000 € + despeses 
correcció treball + publicació + tramesa enviaments. 
 
 
2.‐  La  negociació  col·lectiva  de  les  condicions  de  treball  del  personal  laboral  de  les 
corporacions locals després de l’EBEP. Autor: X. Boltaina Bosch. Previsió pagament autoria 
treball  d’investigació:  5.000  €  +  despeses  correcció  treball  +  publicació  +  tramesa 
enviaments. 
 
 

                                                        
7 La FAAEE compta amb una subvenció del Ministeri de Ciència i Innovació de 50.000 €. 
8 En  l’actualitat,  resta pendent  l’aprovació del Ministeri  a  la  justificació de despeses de 2009 pel que  fa  a  la 
qüestió del cànon universitari. 
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3.‐ El paper dels municipis en la producció i la gestió de l’energia. J. R. Fuentes Gasó (coord.). 
Previsió pagament autoria  treball d’investigació: 11.900 € + despeses correcció  treball + 
publicació + tramesa enviaments. 
 
 
 
2. Activitats de formació desenvolupades en el curs acadèmic 201020119 
 
 
A. Activitats organitzades per la Càtedra 
 
 
1.‐ Escola de Tardor de Govern Local.  
Pressupost: 29.518 € 
L’Ajuntament de Figueres aporta 12.000 €, l’EAPC 3.000 € i l‘ACM 14.518 €. 
 
 
 
B. Activitats en les quals la Càtedra ha col·laborat: 
 
 
1.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals.  
Gestió econòmica: URV. Finançament: ACM. 
 
2.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió pública dels serveis educatius. 
Pressupost: 44.578,31 €. Finançament: ACM. 
 
3.‐ Diplomatura de Postgrau en gestió pública del desenvolupament, de l’emprenedoria i de 
l’ocupació als ens locals.  
Pressupost: 46.988 €. Finançament: ACM. 
 
4.‐ Màster en Estudis Avançats de Règim Jurídic Local.  
Pressupost: 1928 €. Finançament: ACM. 
 
5.‐ Màster en Govern Local: Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local. 
Pressupost: 30.518 €. Finançament: FAAEE. 
 
6.‐ Cursos i jornades AFCAP: 
 
*  Jornada  sobre  experiències  i  bones  pràctiques  per  a  una  mobilitat  urbana  sostenible  i 
segura. 
Pressupost: 3.412 €. Finançament: ACM. 
 
* Curs bàsic d’expropiació forçosa. 
Pressupost: 2.236 €. Finançament: ACM. 
 
* Curs d’introducció al règim jurídic i al procediment administratiu. 
Pressupost: 3.177 €. Finançament: ACM. 
 
* Curs bàsic sobre gestió de serveis públics i iniciativa econòmica local. 
Pressupost: 2.706 €. Finançament: ACM. 
 

                                                        
9 Si no s’indica el contrari, les xifres incorporen el cànon universitari. 
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* Curs bàsic sobre les noves llicències i comunicacions a l’Administració local. 
Pressupost: 2.236 €. Finançament: ACM. 
 
* Curs sobre administració electrònica: visió global. 
Pressupost: 2.706 €. Finançament: ACM. 
 
* Curs sobre gestió digital d’expedients. 
Pressupost: 2.706 €. Finançament: ACM. 
 
*  Jornada  sobre  la  llei  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  i  les  altres  lleis 
autoritzatòries noves. 
Pressupost:  2.647 €. Finançament: ACM. 
 
 
7.‐ Màster en gestió eficaç d’administracions publiques. 
Pressupost: gestió econòmica de l’EAE Business School  i la Universitat de Barcelona. 
 
8.‐ L’organització territorial a Catalunya: perspectives de futur.  
Pressupost: gestió econòmica de la URV. 
 
 
Barcelona, 1 de juny de 2011 
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