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El Diploma de postgrau en contractació administrativa 
dels ens locals,VII edició, Barcelona, curs 2022-2023, 
és un programa de formació superior universitària, amb 
modalitat semipresencial, fruit de la col·laboració entre 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.

El curs ofereix una formació completa del règim jurídic de 
la contractació administrativa per part de les entitats que 
conformen l’àmbit públic mitjançant l’anàlisi detallada del 
marc normatiu aplicable, en especial, de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública 
(que es deroga en la Directiva 2004/18/CE) i la Directiva 
2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de 
concessió.

Les matèries són impartides per professors universitaris, 
secretaris i interventors, personal directiu de l’adminis-
tració, advocats i altres professionals altament quali-
ficats; tots ells, experts en docència i amb pràctica re-
coneguda en cada matèria per tal d’oferir un enfocament 
pluridisciplinari, transversal i integrat de la gestió públi-
ca de la contractació administrativa.

El pla d’estudis conjuga els continguts teòrics amb les ex-
periències pràctiques que es desenvolupen en la contra-
ctació local de béns, obres i serveis a fi de consolidar les 
millors pràctiques i contribuir a la qualitat dels serveis i 
de les organitzacions públiques. Així, l’administració pú-
blica podrà garantir la millora de la gestió i funcionament 
dels ens locals i la seva missió de servei a la societat.

El Diploma de postgrau en contractació administrativa 
dels ens locals analitza des d’un vessant teòric i pràctic 
les matèries i disciplines d’aplicació als ens locals amb 
relació a la contractació administrativa d’obres, béns i 
serveis, amb especial atenció a les particularitats que 
afecten els ens locals mitjans i petits. Es posa l’accent 
en les noves tècniques de contractació: sistemes per a la 
racionalització tècnica, acords marc, sistemes dinàmics 
de contractació, subhastes electròniques o centrals de 
contractació. El programa analitza la legislació contrac-
tual vigent a l’Estat espanyol i les resolucions del tribunal 
especialitzats en contractació i de la jurisprudència eu-
ropea.

El diploma neix fruit de la col·laboració entre la UAB i l’ACM 
per tal d’impulsar la formació al llarg de la vida del perso-
nal al servei de les administracions públiques locals.

• Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i 
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formulacions de la contractació administrativa de les diver-
ses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del 
conjunt del sector públic, en aplicació del sistema norma-
tiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, 
obres i serveis a Catalunya.

• Adquirir els coneixements de gestió públi-
ca i de caràcter econòmic en matèria de con-
tractació pública de les administracions locals. 

• Adquirir els coneixements necessaris per a la millora de la 
gestió i la modernització de l’administració local de Cata-
lunya quant a processos de contractació administrativa. 

TITULACIÓ

Títol de Diploma de postgrau en contractació administrativa dels 
ens locals, expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Informació
Horari: Dimarts de 10.00 a 14.00 h. i de 15.30 a 19.30 h.

Lloc: Aula de formació de l’ACM 
Carrer València 231, 5è 2a
08007 Barcelona

Sessions virtuals: A través de la Plataforma Teams de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Cal formalitzar la inscripció mitjançant la web de l’ACM: 
http://www.acm.cat/formacio

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 
Ext. 217 o adreçar-vos al correu electrònic formacio@acm.cat 
(Sra. Cristina Soler) i al web de l’ACM www.acm.cat. 

Requisits i criteris d’admissió
Es requereix estar en possessió de titulació universitària de 
primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o 
de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

1. Curriculum vitae
2. Equilibri territorial
3. Ordre de sol∙licitud

Període lectiu: Del 18 d’octubre de 2022 al 13 de juny del 2023.

Preinscripció i matrícula: Del 5 de setembre a l’11 d’octubre, 

a través del formulari que trobareu a: http://www.acm.cat/formacio

Preu de la matrícula: 800€

Objectius



El postgrau comprèn cinc mòduls  de continguts fonamentals i/o 
monogràfics, sessions pràctiques i un cas pràctic final.

Mòdul 1 

Marc legal i elements contractuals  (5 cr. ECTS)

1. El sistema de fonts a la contractació pública 

2. La legislació local en matèria contractual 

3. Polítiques públiques i estratègies en la contractació pública  

4. L’activitat contractual de l’administració pública local 

5. L’organització administrativa contractual local  

6. El indicadors sobre la contractació pública local 

7. L’àmbit objectiu 

8. L’àmbit subjectiu

9. Els elements estructurals

Mòdul 2

Aspectes procedimentals (6 cr. ECTS) 

1. El procediment contractual (I). La preparació 

2. El procediment contractual (II). La selecció 

3. El procediment contractual (III). L’adjudicació 

4. La formalització i l’execució contractual 

5. La modificació i l’extinció 

6. La tutela dels licitadors i de l’adjudicatari 

Mòdul 3

Contractes públics locals.  La contractació de serveis públics  

(6 cr. ECTS)

1. Tipologia contractual (I). El contracte d’obra 

2. Tipologia contractual (II). El contracte de concessió d’obra 

3. Tipologia contractual (III). El contracte de subministrament 

4. Tipologia contractual (IV). El contracte de serveis 

5. Tècniques de contractació 

6. Règim de contractació dels poders adjudicadors que no són ad-
ministracions públiques i dels sectors exclosos.

7. Les formes de gestió de serveis 

8. El contracte de concessió de serveis 

9. Les personificacions instrumentals

Mòdul 4

Gestió econòmica, litigiositat, sessions monogràfiques (6 cr. ECTS) 

1. La gestió econòmica contractual (I). La fiscalització i el control 
financer de la contractació i dels serveis públics als ens locals

2. La gestió econòmica contractual (II). El règim econòmic i de con-
trol de la contractació administrativa i de la gestió dels serveis pú-
blics

3.  Les responsabilitats derivades de l’activitat contractual 

4. Sessions monogràfiques

Mòdul 5

Practicum. Projecte final (6 cr. ECTS) 

1. Sessions pràctiques (3 cr. ECTS)

2. Cas pràctic (3 cr. ECTS)

Programa: estructura i continguts



 Sr. David Álvarez Carreño, cap de l’àrea de gestió administra-
tiva i econòmica, Organisme Autònom de Salut Pública, Dipu-
tació de Girona

 Sr. David Cabezuelo Valencia, secretari general, Ajuntament 
de Sabadell

 Sra. Elisabet Cabré Solé, tècnica de contractació, Diputació 
de Tarragona

 Sra. Anna Ciutat i Coronado, subdirectora general de Segui-
ment i Avaluació de la Contractació Pública, Direcció General 
de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya 

 Sr. Jesús Colás Tenas, secretari general, Diputació de Sara-
gossa

 Sra. Neus Colet i Arean, directora general de Contractació 
Pública, Generalitat de Catalunya

 Sra. Rocío Colorado Soriano, magistrada de la Sala Contenci-
osa Administrativa, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari general, Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat

 Sra. Gemma Enfedaque Montes, secretària de la Junta Con-
sultiva de Contractació de Catalunya

 Sra. Judit Esteve Izquierdo, cap del Gabinet Jurídic, Univer-
sitat de Barcelona

 Sr. Josep Maria Ferré i Jodra, coordinador de l’Àrea d’asses-
sorament, Assessoria Jurídica, Departament de Drets Socials, 
Generalitat de Catalunya

 Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general de l’Ajunta-
ment de Tarragona i professor associat de dret administratiu, 
URV 

 Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret ad-
ministratiu, URV

 Sra. Berta Gratacós i Cubersí, cap de contractació i compres, 
Ajuntament de Girona

 Sra. Zaida de la Hera Justícia, vicesecretària, Ajuntament de 
Sabadell

 Sra. Marta López Bofarull, coordinadora de la Oficina Jurídi-
ca, Parc Taulí Hospital Universitari

 Sra. Carme Lucena Cayuela, vocal, Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic 

 Sra. Susanna Marin Dios, advocada en cap, Departament 
d’Educació, Generalitat de Catalunya

 Dr. José Luís Martínez-Alonso Camps, director dels serveis 
de secretaria, adjunt a la secretaria general, Diputació de Bar-
celona i professor associat de ciència política, dret constituci-
onal i filosofia del dret, Universitat de Barcelona

 Sr. Albert Olives i Estruch, responsable de l’Àrea Econòmica, 
Direcció General de Contractació Pública, Generalitat de Cata-
lunya

 Sra. Núria Pallarès Martí, vicesecretària general de l’Ajunta-
ment de Tarragona i professora associada de dret administra-
tiu, URV

 Sr.Javier Requejo García, viceseinterventor general de l’Ajun-
tament de Tarragona i professor associat de dret administra-
tiu, URV

 Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajunta-
ment de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

 Sra. Petra Sáiz Antón, interventora general, Ajuntament d’Hos-
pitalet de Llobregat

 Sr. Xavier Urios i Aparisi, director general d’Assumptes Con-
tenciosos, Gabinet Jurídic Central, Generalitat de Catalunya

 Dra. Patrícia Valcárcel Fernández, catedràtica de dret admi-
nistratiu, Universitat de Vigo

 Sr. Jordi Voltas Francisco, cap de compres i patrimoni, Ajun-
tament de Reus
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