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La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals fou creada mitjançant Conveni
de 14 d’abril de 2009 entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació
Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), amb l’objecte de desenvolupar activitats en matèria de transferència de
coneixement científic i de formació en els àmbits del dret, la hisenda i la gestió dels ens
locals. En aquest sentit, la seva ratio essendi es fonamenta en una doble finalitat: d’una
banda, desenvolupar tasques d’investigació i de recerca respecte d’aquelles matèries que
poden ser d’interès i preocupació en el sector públic local i, de l’altra, oferir una
programació formativa en l’àmbit del personal al servei de les administracions públiques
locals i, especialment, dels seus càrrecs electes. A nivell d’organització interna, l’activitat
investigadora de la Càtedra està adscrita al Departament de Dret Públic i Ciències
Historicojurídiques de la Facultat de Dret de la UAB, mentre que l’activitat formativa
s’adscriu conjuntament a l’Escola de Postgrau de la UAB i al Departament esmentat.
L’Acord Quart.2, lletra a) del 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 estableix que 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. De
conformitat amb la dita clàusula, es presenta aquesta memòria, corresponent als anys
2011 i 2012. Pel que fa al seu contingut estructural, el document es divideix en dues
parts. La primera abasta la relació de les activitats desenvolupades en aquest període
bianual, detallant els llibres que s’han publicat sota el paraigües de la Càtedra així com
els objectius particulars de cada programa formatiu i llurs destinataris. La segona
incorpora una relació de les despeses que aquestes activitats han generat, desglossades
en funció d’aquest doble perfil investigador i formatiu.
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I.- 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, molt consolidada.
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I.1. Activitat de recerca i transferència i difusió del coneixement

L’activitat de recerca de la Càtedra en aquests dos anys ha abastat les actuacions
següents:
I.1.1.‐ Col·lecció Sóc regidor i ara què?
Es tracta d’una col·lecció en petit format que gaudeix d’una àmplia difusió entre els nous
alcaldes i regidors dels consistoris catalans (i els no tant nous). Aquest col·lectiu l’utilitza
com a manual de consulta per resoldre totes aquelles qüestions que els generen
interrogants en la seva activitat diària al capdavant dels ajuntaments. Els continguts de
Sóc regidor, i ara què? s’han elaborat a partir de les consultes més habituals que
plantegen els càrrecs electes locals.
Fins el moment, s’havien publicat tres números de la col·lecció (Sóc regidor, i ara què?,
Sóc regidor d’hisenda i ara què? i Sóc regidor d’educació, i ara què?). L’any 2011, la
Càtedra es va responsabilitzar d’actualitzar els tres manuals existents i d’elaborar dos
nous manuals: Sóc regidor d’urbanisme i ara què? i Sóc regidor de medi ambient, i ara què?
(Annexos núms. 1 a 5).

La col·lecció completa es
presenta dins d’un encaix
de cartró per facilitar‐ne
la guarda i dipòsit.

La col·lecció Sóc regidor i ara què? es composa dels números següents:


Sóc regidor, i ara què? (71 pp.), núm. 1, juliol de 2011.



Sóc regidor d’hisenda i ara què? (100 pp.), núm. 2, juliol de 2011.



Sóc regidor d’educació, i ara què? (120 pp.), núm. 3, juliol de 2011.
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Sóc regidor d’urbanisme i ara què? (124 pp.), núm. 4, setembre de 2011.



Sóc regidor de medi ambient, i ara què? (103 pp.), núm. 5, setembre de 2011.

I.1.2.- Col·lecció Estudis Locals
L’any 2011 es va fer el seguiment, correcció i publicació de les monografies encarregades
durant l’any 2010:
1.- La gestió municipal de la immigració a Catalunya. AAVV, R. Zapata-Barrero i B. Garcés
Mascareñas (coords.), Col·lecció Estudis Locals, núm. 5, ISBN: 978-84-938350-4-0,
Barcelona, setembre de 2011, 197 pp. (Annex núm. 6)
L’objectiu d’aquesta obra és identificar els trets més significatius de les polítiques locals
en matèria d’immigració a partir de quatre dimensions bàsiques: la geogràfica, que
patentitza la diversitat de la geografia poblacional dels municipis catalans;
l’administrativa, que descriu la qüestió de la immigració des de la perspectiva de les
competències municipals; la participativa, que analitza els canals i estructures de
representació de la població immigrant; i, finalment, la política, que té per objectiu
abordar els plantejaments de les entitats locals respecte de la gestió de la diversitat i
l’enfocament de la interculturalitat.

2.- 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, Col·lecció Estudis Locals, núm. 6, ISBN: 978-84-9383505-7, Barcelona, setembre de 2011, 174 pp. (Annex núm. 7).
Aquest treball analitza les singularitats més significatives de la negociació dels convenis
col·lectius del personal laboral de les entitats locals després de l’aprovació de l’EBEP.
S’analitzen els principis i procediments de negociació així com el seu contingut material,
amb especial referència al règim retributiu, el dret a la carrera professional i a la
promoció interna, les situacions de suspensió del vincle laboral, la selecció del personal
laboral, les provisions de llocs de treball i la mobilitat, el règim disciplinari, etc.
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3.- Ens locals i energia. AAVV, J. R. Fuentes Gasó (dir.), Col·lecció Estudis Locals, núm. 7,
ISBN: 978-84-938350-6-4, Barcelona, setembre de 2011, 247 pp. (Annex núm. 8).
El treball aprofundeix en el règim jurídic i competencial de l’energia en relació amb
l’activitat desenvolupada pels municipis, fent esment de la seva possible caracterització
com a servei públic i del règim econòmic de la generació i la distribució energètiques per
les entitats locals. Així mateix, s’advoca per llur implicació activa en la planificació
energètica del territori, amb la implementació de polítiques ajustades a les necessitats i
els recursos locals disponibles, d’acord amb criteris de sostenibilitat territorial i
ambiental.

I.1.3- Col·lecció Electes Locals
La col·lecció Electes Locals es nodreix amb els treballs de recerca elaborats pels càrrecs
electes que han participat en les diverses edicions del 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 ésser objecte de publicació.
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L’any 2012 es va dur a terme la defensa dels treballs de recerca per assolir el títol de
Màster en govern local (1a. edició) i el tribunal convocat al respecte va seleccionar dos
treballs que actualment es troben en fase de correcció i actualització i que es preveu
siguin publicats durant l’any 2013:
- Anàlisi del mapa municipal de Catalunya. Límits municipals i disfuncions territorials, a
càrrec de Sergi Albrich Viñas.
- Aplicació del canvas com a eina de millora de la qualitat de la gestió municipal, a càrrec
de Jordi Mas Castellà.
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I.2.- Activitat de formació

En el bienni 2011-12, i en l’àmbit de la formació, la Càtedra Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals ha desenvolupat una programació que abasta tant la formació
dels electes locals com la del personal al servei de les administracions locals, organitzant
distintes activitats formatives.
La relació de les activitats desenvolupades ve condicionada pel fet que, usualment, les
activitats formatives es desenvolupen per anys acadèmics (setembre – juliol) i no per
anys naturals. En conseqüència, llevat de les jornades i cursos de petit format (que tenen
una durada molt reduïda en el temps), les activitats relacionades en la memòria o bé
s’han iniciat el 2010 i han continuat en el 2011, o bé s’han iniciat el 2011 i han continuat
el 2012 o bé s’han iniciat el 2012 i es desenvolupen al llarg del 2013.
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I.2.1.- Curs acadèmic 2010-2011

A.- Organització de les activitats següents:

1.- Màster en Govern Local (1a. edició, 60 crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau en
Gestió i Administració Local (6a. edició, Barcelona)1
Aquest programa universitari s’estructura en dos cursos formatius de 130 hores lectives
presencials cadascun (curs d’especialització i diplomatura de postgrau) i la presentació i
defensa pública d’un treball de recerca. Durant el curs acadèmic 2010-11 es va dur a
terme la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local que, a Barcelona,
assolia la seva 6a. edició. 2
Com a fet anecdòtic, es pot apuntar que, excepcionalment i en atenció al perfil dels
assistents, es va avançar l’inici del curs i es van comprimir les sessions per no fer
coincidir el període lectiu amb la campanya electoral i la celebració de les eleccions
municipals del dia 22 de maig de 2011 (Annex núm. 9).

Crèdits: 20 crèdits ECTS
(Diplomatura de postgrau)
Perfil: polítics locals
Inici i finalització: setembre 2010 – abril 2011
Nombre alumnes: 33

Aquest activitat ja consta en la Memòria del bienni 2009-10, per raó d’haver-se iniciat a finals de 2010.
A més de les 6 edicions de la Diplomatura de Postgrau a Barcelona, des de l’any 2000 se n’han realitzat 2
edicions a Tarragona, 2 a Lleida i 1 a Girona.

1
2
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Lliurament dels diplomes de la 6a. edició de la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local pel
director general d’Administració Local, sr. Joan Cañada, i el president de l’ACM, sr. Salvador Esteve. Abril de
2011.

2.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals,
organitzada per l’ACM, la UAB, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Càtedra Enric Prat
de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, en col·laboració amb les diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona. 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. 10).3

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

3 Aquesta activitat apareix reflectida en la Memòria del bienni 2009-10, atès que es va iniciar a finals de l’any
2010.
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3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Educatius, organitzada per
l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, en col·laboració amb les
diputacions de Girona, Lleida i Tarragona. Programa formatiu en matèria de règim jurídic
i gestió pública dels serveis educatius en l’àmbit de les entitats locals (Annex núm. 11).4

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

4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública del Desenvolupament, de l’Emprenedoria i
de l’Ocupació als Ens Locals, organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals i el Servei d’Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb les
diputacions de Girona, Lleida i Tarragona. Programa formatiu multidisciplinar en
matèria de gestió pública dels àmbits de l’emprenedoria, l’ocupació i el desenvolupament
econòmics locals (Annex núm. 12).5

4 Aquesta activitat apareix reflectida en la Memòria del bienni 2009-10, atès que es va iniciar a finals de l’any
2010.
5 Aquesta activitat apareix reflectida en la Memòria del bienni 2009-10, atès que es va iniciar a finals de l’any
2010.
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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

5.- Màster en Estudis Avançats de Règim Jurídic Local, organitzat per l’ACM i la Càtedra
Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.6 Integra les diplomatures de postgrau en
dret urbanístic avançat (30 crèdits ECTS) i dret local avançat (30 crèdits ECTS) i un
treball de recerca (10 crèdits ECTS). En el curs 2010-11, es van presentar i avaluar els
treballs de recerca que donen dret al títol de Màster (Annex núm. 13).

Crèdits: 70 crèdits ECTS
Perfil: personal al servei de les entitats
locals i 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

6

Aquesta activitat apareix reflectida en la Memòria del bienni 2009-10, atès que es va iniciar a
finals de l’any 2010.
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6.- Tallers de formació per electes locals de Catalunya
Conforma un cicle de tallers formatius que ja
ha arribat a la seva 3a. edició, adreçats als
càrrecs electes, especialment als que van
prendre possessió d’aquesta condició arran de
les eleccions municipals que es van dur a
terme l’any 2011. Es tracta d’una formació
bàsica en àrees considerades essencials pel
que fa a l’organització, funcionament i règim
competencial de les entitats locals municipals i
que
proporciona
uns
coneixements
introductoris de contingut teoricopràctic, en
format de curta durada (dues sessions,
repartides en divendres matí i tarda, o
divendres tarda i dissabte matí) (Annex núm.
14).

Crèdits ECTS: no
Perfil: electes locals novells
Inici i finalització: juliol 2011
Nombre total d’alumnes: 159

Els cursos que es van desenvolupar en el marc d’aquest programa formatiu, en diverses
edicions al llarg del territori, van ésser els següents:


Curs introductori a l’organització i el règim jurídic local (8 hores). 5 edicions:
Girona (1 juliol), Lleida (8 juliol), Tarragona (15 juliol), Tortosa (16 juliol) i
Barcelona (22 i 23 de juliol).



Curs introductori a la contractació i activitats (8 hores). Barcelona, 1 i 2 de juliol
de 2011.



Curs introductori a l’hisenda local (8 hores). Barcelona, 8 i 9 de juliol de 2011.



Curs introductori al dret urbanístic de Catalunya (8 hores). Barcelona, 15 i 16 de
juliol de 2011.
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Sessió dels tallers de formació per electes locals de Catalunya.

B.- Col·laboració en les activitats següents:

1.- Màster en Gestió Eficaç d’Administracions Públiques (1a. edició). 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 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
(Annex núm. 15).
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I.2.2.- Curs acadèmic 2011-2012

A.- Organització de les activitats següents:

1.- Màster en Govern Local (1a. edició, 60 crèdits ECTS).
Durant el curs acadèmic 2011-12, els alumnes de la 1a. promoció del Màster en Govern
Local van elaborar i fer la defensa pública del treball de recerca necessari per assolir el
títol universitari corresponent a aquest programa formatiu. Dos dels treballs presentats
han estat seleccionats per inaugurar la col·lecció Electes Locals.7
Crèdits: 20 crèdits ECTS (Màster)
Perfil: polítics locals
Inici i finalització: octubre 2011 – juliol 2012
Nombre alumnes: 26

Lliurament dels diplomes de la 1a. edició del Màster en Govern Local. Octubre de 2012.

2.- Màster en Govern Local (2a. edició, 60 crèdits ECTS).
Durant el curs acadèmic 2011-12 es va iniciar la 2a. edició de Màster en Govern Local,
amb el Curs d’Especialització en Administració Pública Local (Annex núm. 16).

7

Veure annex núm. 9.
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Crèdits: 20 crèdits ECTS
(Curs d’Especialització en Administració
Pública Local)
Perfil: polítics locals
Inici i finalització: octubre 2011 – juny 2012
Nombre alumnes: 45

Sessió inaugural del Curs d’Especialització en Administració Pública Local a l’Escola de Postgrau de la UAB, a
càrrec del catedràtic de dret administratiu de la UAB, dr. Manuel Ballbé, de la delegada del Rector per a la
Formació Permanent de la UAB, dra. Judith Panadés, del president de la FAAEE, sr. Joan Sabanza, i del
president de l’ACM, sr. Miquel Buch. Octubre de 2011.
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Foto de grup en la cloenda del Curs d’Especialització en Administració Pública Local . Juny de 2012.

3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Tècnica i Jurídica del Medi Ambient. Programa
formatiu que aprofundeix en l’estudi de les competències de les administracions
públiques en matèria mediambiental i dels diferents sectors d’activitat que comprèn o
s’hi relacionen (residus, tractaments d’aigües, contaminació lluminosa, avaluació
ambientals de plans i programes...) (Annex núm. 17).

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
ambientals
Inici i finalització: novembre 2011 – juliol 2012
Nombre alumnes: 18
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Inauguració de la Diplomatura de Postgrau en Gestió Tècnica i Jurídica del Medi Ambient a càrrec del
director de l’Agència de Residus de Catalunya, sr. Josep Mara Tost, i del president de l’ACM, sr. Miquel
Buch.

4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals (2a.
edició). L’èxit d’alumnes de la primera convocatòria i el fet que les sol·licituds van
superar l’oferta de places, van portar a realitzar una segona edició de la Diplomatura
(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 2011 – juliol 2012
Nombre alumnes: 40
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Foto de grup dels alumnes en la cloenda de la 2a. edició de la Diplomatura de Postgrau en Gestió de
Personal al Servei de les Entitats Locals. Juliol de 2012.

5.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de les
Administracions Públiques). Programes de formació continuada 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 L’impacte de les lleis òmnibus a l’àmbit local, organitzada per l’ACM i la
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. En la Jornada es van analitzar les
novetats jurídiques de les lleis de transposició de la Directiva de serveis i de quina
manera podrien condicionar l’exercici de les competències reconegudes als municipis
(Annex núm. 19).

Lloc i dates:
Barcelona, 8 de febrer de 2012
Lleida, 13 de febrer de 2012
Tarragona, 15 de febrer de 2012
Girona, 22 de febrer de 2012
Durada: 5 hores
Nombre total d’assistents: 573
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Sessió de la Jornada sobre l’impacte de les lleis òmnibus a l’àmbit local.

* Jornada sobre la Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de 2010,
organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. La
Directiva de serveis, però sobretot la situació de crisi sistèmica que pateix el país, van
forçar una modificació de la normativa urbanística aplicable als efectes de fer-la més àgil
i adequada a la conjuntura econòmica del moment. La Jornada va aprofundir en les
modificacions normatives més destacades (Annex núm. 20).

Lloc i dates:
Barcelona, 19 de març de 2012
Tarragona, 23 de març de 2012
Lleida, 27 de març de 2012
Girona, 28 de març de 2012
Durada: 5 hores
Nombre total d’assistents: 674
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Inauguració de la Jornada sobre la Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 2010,
a càrrec del diputat de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, sr. Joaquim Ferrer, i del president de
l’ACM, sr. Miquel Buch.

6.- Seminari sobre El impacto de la Directiva de servicios sobre las administraciones
públicas y el derecho administrativo. Especial referencia al derecho ambiental. Grup
d’Investigació Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, reconegut i finançat com a Grup
d’Investigació Consolidat de la Generalitat de Catalunya pel període 2009-2013.
Tarragona, 20 i 21 de juny de 2012 (Annex núm. 21).

21

B.- Col·laboració en les activitats següents:

1.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de les
Administracions Públiques):
* Curs introductori al règim jurídic i al procediment administratiu, organitzat per l’ACM amb
la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (Annex núm.
22).
Lloc i data: Mataró 3, 4, 10, 11 i 18 d’octubre de 2011
Durada: 20 hores
Núm. alumnes: 11
* 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. 23).
Lloc i data: Manresa 7, 9, 14, 17 i 21 de novembre de 2011
Durada: 20 hores
Núm. alumnes: 23
* 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. 24).
Lloc i data: Vilafranca del Penedès, 22, 23, 24, 28 i 30 de novembre de 2011
Durada: 20 hores
Núm. alumnes: 18

2.- VIIè. Congrés de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu (AEPDA)
sobre estructures administratives i racionalització de la despesa pública, expropiació
forçosa i reforma dels ens locals italians en el context de la crisi econòmica. Tarragona,
10 i 11 de febrer de 2012 (Annex núm. 25).
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3.- Màster en Gestió Eficaç d’Administracions Públiques (2a. edició). 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.8

8

Veure annex núm. 15.
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I.2.3.- Curs acadèmic 2012-2013

Organització de les activitats següents:

1.- Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes locals (2a. edició).
Aquest programa pretén posar al dia als assistents sobre les novetats normatives i
jurisprudencials que afecten l’àmbit jurídic local, així com analitzar i debatre blocs
temàtics d’actualitat i interès tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica. En l’edició
de l’any 2012 es van tractar, entre d’altres temes, la influència de la Directiva de serveis
en les entitats locals, les polítiques urbanístiques i d’habitatge, els instruments per a la
dinamització socioeconòmica dels municipis, l’e-administració i l’activitat inspectora dels
ens locals (Annex núm. 26).

Crèdits: 6 crèdits ECTS
Perfil: electes locals
Inici i finalització: maig – desembre 2012
Nombre alumnes: 28
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Inauguració de la 2a. edició de les Matinals Prat de la Riba, amb el secretari general de l’ACM, sr. Marc
Pifarré, i la directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Dra. Judith Gifreu. Maig
de 2012.

2.- Màster en Govern Local (2a. edició, 60 crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau en
Gestió i Administració Local (7a. edició, Barcelona)
Inici del segon curs del Màster, la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració
Local.9

Crèdits: 20 crèdits ECTS
(Diplomatura de postgrau)
Perfil: polítics locals
Inici i finalització: octubre 2012 –
juny 2013
Nombre alumnes: 39

Sessió inaugural de la Diplomatura de Postgrau en Gestió i
Administració Local, a càrrec del periodista i escriptor, sr. FrancescMarc Álvaro, de la directora de l’EAPC, sra. Montserrat de Vehí, i del
secretari general de l’ACM, sr. Marc Pifarré. Octubre de 2012.

9

Veure annex núm. 16.
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3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals. Tercera
edició d’aquesta diplomatura (Annex núm. 27)

Crèdits: 30 crèdits ECTS
Perfil: personal al servei de les administracions
públiques que desenvolupen tasques de gestió
de recursos humans
Inici i finalització: novembre 2012 – juliol 2013
Nombre alumnes: 38

Inauguració de la 3a. edició de la Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats
Locals, amb el coordinador general de la Diputació de Barcelona, sr. Xavier Forcadell, i el secretari general
de l’ACM, sr. Marc Pifarré. Novembre de 2012.
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4.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de les
Administracions Públiques). Programes de formació continuada 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 Les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la legalitat
urbanística, organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics
Locals, amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. La finalitat de la jornada és analitzar la nova normativa sobre habitabilitat,
així com la seva interrelació amb l’activitat urbanística municipal (Annex núm. 28)

Lloc i data: Barcelona, 20 de desembre de 2012
Durada: 5 hores
Assistents: 107

Inauguració de la Jornada sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la legalitat
urbanística a càrrec del secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i
Sostenibilitat, sr. Carles Sala, i del president de l’ACM, sr. Miquel Buch.
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II.- MEMÒRIA ECONÒMICA 2011-12

Cal apuntar que la Càtedra no duu a terme la gestió econòmica de les distintes activitats
que es desenvolupen sota la seva cobertura jurídica. De la gestió econòmica de l’activitat
investigadora se’n responsabilitzen directament la FAAEE i l’ACM, mentre que, pel que fa
als programes formatius, aquests es gestionen mitjançant la UAB (Escola de Postgrau o
Departament de Ciències Historicojurídiques) i sense connexió els uns amb els altres, en
tants centres de cost com programes formatius aprova la UAB. 10

II.1.- Activitat investigadora
Despeses assumides directament per FAAEE / ACM.
2011
II.1.1.- Col·lecció Sóc regidor i ara què?


Sóc regidor, i ara què? (10.000 exemplars).
Impressió i enquadernació: 7.217 €



Sóc regidor d’hisenda i ara què? (10.000 exemplars).
Impressió i enquadernació: 7.585 €



Sóc regidor d’educació, i ara què? (10.000 exemplars).
Impressió i enquadernació: 8.025 €



Sóc regidor d’urbanisme i ara què? (10.000 exemplars).
Impressió i enquadernació: 7.895 €



Sóc regidor de medi ambient, i ara què? (10.000 exemplars).
Impressió i enquadernació: 7.585 €



Manipular i encaixar els cinc números de la col·lecció: 4.900 €



Treballs de correcció dels números de la col·lecció actualitzats: 1.830,83 €

En qualsevol cas, tota l’activitat formativa realitzada per la Càtedra en el bienni 2011-12 ha estat
fiscalitzada i gestionada per la UAB, llevat dels Tallers de formació per electes locals de Catalunya, la gestió
econòmica dels quals ha estat responsabilitat de la FAAEE. Cada programa formatiu disposa d’un centre de
cost autònom, llevat de les jornades i cursos que depenen de l’AFCAP que s’agrupen sota un mateix centre de
cost anomenat de “transferència formativa”. La informació sobre la gestió de cada centre de cost (ingressos i
despeses) pot ser sol·licitada a la UAB, a través de la directora de la Càtedra i responsable dels centres de
cost, per qualsevol dels membres de la Comissió Mixta.

10
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II.1.2.- Col·lecció Estudis Locals


La gestió municipal de la immigració a Catalunya. AAVV, R. Zapata-Barrero i B.
Garcés Mascareñas (coords.). 10.000 exemplars.
Impressió, enquadernació i encaix: 20.063,50 €



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. 10.000 exemplars.
Impressió, enquadernació i encaix: 18.063,50 €



Ens locals i energia. AAVV, J.R. Fuentes Gasó (dir.). 2.000 exemplars.
Impressió, enquadernació i encaix: 11.460 €

TOTAL: 94.624,83 €
2012
L’any 2012 no hi ha hagut despeses relacionades amb l’activitat de recerca de la Càtedra.
TOTAL: 0 €

II.2.- Activitat formativa
II.2.1.- Curs acadèmic 2010-11
A.- Activitats organitzades per la Càtedra
1.- Màster en Govern Local (1a. edició, 60 crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau en
Gestió i Administració Local (6a. edició, Barcelona).
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 30.518 €. Finançament: FAAEE.
2.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals (1a.
edició).
Gestió econòmica: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Pressupost: 47.916 €. Finançament: ACM.
3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Educatius.
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 44.578,31 €. Finançament: ACM.
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4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública del Desenvolupament, de l’Emprenedoria i
de l’Ocupació als Ens Locals.
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 46.988 €. Finançament: ACM.
5.- Màster en Estudis Avançats de Règim Jurídic Local.
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 1.928 €. Finançament: ACM.
6.- Tallers de formació per electes locals de Catalunya.
Gestió econòmica: FAAEE.


Curs introductori a l’organització i el règim jurídic local (8 hores). 5 edicions.
Pressupost: 4.000 €.



Curs introductori a la contractació i activitats (8 hores).
Pressupost: 720 €.



Curs introductori a l’hisenda local (8 hores).
Pressupost: 720 €.



Curs introductori al dret urbanístic de Catalunya (8 hores).
Pressupost: 720 €.

TOTAL: 178.088,31 €

B.- Activitats col·laborades per la Càtedra
1.- Màster en Gestió Eficaç d’Administracions Públiques (1a. edició).
Gestió econòmica: externa. Aportació econòmica de la Càtedra: 0 €.
TOTAL: 0 €

II.2.2.- Curs acadèmic 2011-12
A.- Activitats organitzades per la Càtedra
1.- Màster en Govern Local (1a. edició).
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 8.433 €. Finançament: FAAEE.
2.- Màster en Govern Local (2a. edició).
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 28.265 €. Finançament: FAAEE.
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3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Tècnica i Jurídica del Medi Ambient.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB.
Pressupost: 48.750 €. Finançament: ACM.
4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals (2a.
edició).
Gestió econòmica: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Pressupost: 49.950 €. Finançament: ACM.
5.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de
les Administracions Públiques):
* Jornada sobre L’impacte de les lleis òmnibus a l’àmbit local.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 8.512 €. Finançament: ACM.
* Jornada sobre la Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de 2010.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 9.430 €. Finançament: ACM.
6.- Seminari sobre El impacto de la Directiva de servicios sobre las administraciones públicas
y el derecho administrativo. Especial referencia al derecho ambiental.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB.
Aportació Càtedra: 1.950 €.
TOTAL: 155.290 €
B.- Activitats col·laborades per la Càtedra
1.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de les
Administracions Públiques):
* Curs introductori al règim jurídic i al procediment administratiu.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 2.645 €. Finançament: ACM.
* Curs bàsic de contractació administrativa local (1a. edició).
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 2.645 €. Finançament: ACM.
* Curs bàsic de contractació administrativa local (2a. edició)
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Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 2.645 €. Finançament: ACM.
2.- VIIè. Congrés de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu (AEPDA).
Gestió econòmica: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Aportació econòmica: 2.500 €.

3.- Màster en Gestió Eficaç d’Administracions Públiques (2a. edició).
Gestió econòmica: externa. Aportació econòmica de la Càtedra: 0 €.
TOTAL: 10.435 €

II.2.3.- Curs acadèmic 2012-13
A.- Activitats organitzades per la Càtedra

1.- Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes locals, 2012 (2a. edició).
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 14.625 €. Finançament: FAAEE.
2.- Màster en Govern Local (2a. edició). Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració
Local (7a. edició, Barcelona).
Gestió econòmica: Escola de Postgrau, UAB.
Pressupost: 28.265 €. Finançament: FAAEE.
3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats Locals (3a.
edició).
Gestió econòmica: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Pressupost: 44.500 €. Finançament: ACM.
4.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de Formació Continuada de les
Administracions Públiques):
* Jornada sobre Les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la legalitat
urbanística.
Gestió econòmica: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB
(transferència formativa).
Pressupost: 4.177 €. Finançament: ACM.
TOTAL: 91.567 €
TOTAL DESPESES: 530.005,14 €
Barcelona, 15 d’abril de 2013.
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