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Mitjançant conveni del 14 d’abril de 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Aula d’Alts Estu-
dis d’Electes (FAAEE) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) van acordar la creació de la Càtedra 
Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la finalitat de desenvolupar activitats en matèria de formació i 
transferència de coneixement científic en els àmbits del dret, la hisenda i la gestió dels ens locals. L’activitat de la 
Càtedra es desenvolupa en dues direccions complementàries, la vinculada a les tasques d’investigació i recerca al 
voltant de les qüestions que afecten i preocupen al sector públic local, i la formativa, consolidant una col·laboració 
llarga i fecunda entre l’ACM i la Universitat, que ha permès planificar una oferta educativa molt àmplia i de qualitat 
tant pel personal al servei dels governs locals com pels càrrecs electes que formen part de llurs estructures polítiques.

La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals està adscrita al Departament de Dret Públic i Ciències His-
toricojurídiques de la Facultat de Dret de la UAB i no té personalitat jurídica pròpia. El Sr. Miquel Roca i Junyent, un 
dels pares de la Constitució espanyola de 1978, ha ostentat la titularitat de la Càtedra des de la seva constitució fins 
el mes de febrer de 2016. La Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu de l’esmentada Facultat, 
n’és la directora.

La Càtedra presenta bianualment una Memòria de resultats a la Comissió Mixta de Seguiment, de conformitat amb el 
que estableix el seu Conveni de creació [Acord Quart.2, lletra a)]. Enguany es presenta la Memòria corresponent als 
anys 2015 i 2016. Pel que fa al seu contingut estructural, aquest document es divideix en dues parts diferenciades. En 
la primera es detalla el conjunt d’activitats desenvolupades per la Càtedra a nivell de recerca i transferència i difusió 
del coneixement, mentre que la segona estableix una relació dels programes formatius desenvolupats al llarg dels 
cursos acadèmics incardinats en l’espai temporal objecte d’aquesta Memòria. 

1. Introducció
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L’activitat de recerca de la Càtedra s’ha centrat en aquests dos anys en les actuacions següents:

2.1. Sóc regidor, i ara què?

L’any 2015 ha estat un any de convocatòria i celebració d’eleccions locals (24 de maig de 2015). Per aquest motiu, 
durant l’any 2014 i principis del 2015, s’ha treballat en l’actualització dels manuals de la col·lecció Sóc regidor, i ara 
què? que havien estat publicats amb anterioritat, els anys 2003, 2007, 2009 i 2011 (Sóc regidor, i ara què?; Sóc regidor 
d’hisenda, i ara què?; Sóc regidor d’educació, i ara què?; Sóc regidor d’urbanisme, i ara què? i Sóc regidor de medi ambient, 
i ara què?) i se n’han editat nous números. Es tracta d’una col·lecció en petit format que gaudeix d’una amplíssima 
difusió entre els alcaldes i regidors dels consistoris catalans, que utilitzen com a manual de consulta per resoldre 
totes aquelles qüestions que generen interrogants en la gestió diària 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.

En l’actualitat, la col·lecció Sóc regidor, i ara què? comprèn els números següents:

• Sóc regidor, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 1, 4a. edició, maig de 2015, 83 pàgines. Autor: Xavier 
Solà i Cabanes, cap dels Serveis Jurídics de l’ACM (2000-2007). Actualitzacions a cura de: Anna Mochales Colla-
do (2007), Josep Ramon Barberà Gomis (2011) i Albert Guilera Planes (2015). ANNEX 1.

• Sóc regidor d’hisenda, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 2, 3a. edició, maig de 2015, 112 pàgines. 
Autor: José Antonio Fernández Amor, professor titular de dret financer i tributari de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. ANNEX 2.

• Sóc regidor d’educació, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 3, 3a. edició, maig de 2015, 175 pàgines. 
Autor: Jordi Roig i Vinyals, ex-director general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya. ANNEX 3.

• Sóc regidor d’urbanisme, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 4, 2a. edició, maig de 2015, 167 pàgines. 
Autora: Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
ANNEX 4.

2.- ACTIVITATS DE RECERCA,TRANSFERÈNCIA I DIVULGACIÓ DE CONEIXEMENT
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• Sóc regidor de medi ambient, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 5, 2a. edició, maig de 2015, 137 pàgines. 
Autors: Aitana de la Varga Pastor, Josep Maria Sabaté Vidal, Marina Rodríguez Beas i Sílvia Carmona Garías, 
professors de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili. ANNEX 5.

• Sóc regidor de mobilitat, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 6, 1a. edició, maig de 2015, 152 pàgines. 
Autors: Joan Prat Trapé, director general de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Maite 
Capdet Sorribes, directora Econòmic-financera i d’Integració Tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità i 
Benjamin Cubillo Vidal, subdirector general de Coordinació i Gestió de la Direcció General de Transport i Mobi-
litat de la Generalitat de Catalunya. ANNEX 6.

• Sóc regidor de recursos humans, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 7, 1a. edició, maig de 2015, 120 pàgi-
nes. Autors: Xavier Boltaina Bosch, professor associat de relacions laborals de la Universitat de Barcelona i gerent 
de la Diputació de Barcelona, Carolina Gala i Duran, catedràtica de dret laboral de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i Sandra Montia Arcos, tècnica d’assistència en Recursos Humans als Governs Locals de la Diputació 
de Barcelona. ANNEX 7.

• Sóc regidor de serveis socials, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 8, 1a. edició, maig de 2015, 98 pàgines. 
Autora: Sònia Guerra López, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. ANNEX 8.

• Sóc regidor de seguretat, i ara què?. Les principals 150 preguntes, núm. 9, 1a. edició, maig de 2015, 106 pàgi-
nes. Autor: Joan Miquel Capell Manzanares, cap del Gabinet de Seguretat Corporativa, Diputació de Barcelona.  
ANNEX 9.

• Sóc regidor de promoció econòmica i ocupació, i ara què? Les principals 150 preguntes, núm.10, 2a. edició, desembre 
de 2015, 178 pàgines. Autor: Eduard Roig i Pedrol i Jordi Roig i Vinyals. ANNEX 10.
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2.2.- Col·lecció Estudis Locals

La col·lecció Estudis Locals s’ha ampliat amb un nou número (el vuitè), 
publicat el juny de 2015 i titulat Democràcia local en temps d’incertesa (133 
pàgines, ISBN: 978-84-938350-7-1). Els autors són Quim Brugué, Fer-
nando Pindado i Òscar Rebollo, col·laboradors de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 
llibre reflexiona sobre l’evolució de la democràcia i la política en el con-
text socioeconòmic actual i proposa desplegar una tasca de repolitització 
i redemocratització de la vida pública local, abordant conceptes com la 
participació ciutadana, el debat públic i l’enfortiment social. ANNEX 11.

2.3.- Col·lecció Quaderns de l’Electe

Dos nous títols apareguts aquests anys donen continuïtat a la línia editorial inaugurada el 2014 i denominada  
Quaderns de l’Electe, una col·lecció que es nodreix amb els treballs de recerca elaborats pels càrrecs electes que 
han participat en les diferents edicions del Màster en Govern Local i de la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i 
Governança Local i que assoleixin un alt nivell de qualitat investigadora. 

El segon número es va publicar el maig de 2015 amb el títol Eines per a la millora de la gestió municipal: innovació en 
els serveis públics (80 pàgines). L’autor és Jordi Mas i Castellà, regidor d’Hisenda i Innovació Pública de l’Ajuntament 
de Sitges, doctor en microbiologia i alumne de de la 1a. edició del Màster en Govern Local. L’estudi se centra en la 
implantació d’eines de gestió innovadores en l’àmbit dels serveis públics municipals (en particular, metodologies 
com el design thinking o el business model canvas), amb l’objecte de facilitar l’adaptació de l’Administració local als 
canvis constants que esdevenen en la societat. 

La campanya electoral en l’àmbit local és el tercer número de la col·lecció i es va publicar el novembre de 2016 (44 
pàgines, ISBN: 978-84-938350-8-8). És un recopilatori de dos investigacions independents realitzades en el marc 
de la 2a. edició de la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local, organitzat per la FAAEE i la UAB. El 
primer estudi és Les claus d’una campanya guanyadora, de Pere Canal Oliveras, cap de Relacions Institucionals del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya. El segon és Campanyes electorals locals, de 
Carles Rodríguez Herencia, ex-alcalde de Viladecavalls (Vallès Occiden-
tal). La campanya electoral en l’àmbit local analitza els diversos elements 
objectius i subjectius implicats en una campanya, com són el candidat, el 
projecte, l’estudi de l’adversari, l’estratègia de campanya, la importància 
del relat, el pressupost, etc. per, posteriorment, aplicar la teoria a un 
supòsit concret –en aquest cas, el municipi de Viladecavalls. ANNEX 12. La
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En el bienni 2015-16, l’activitat formativa ha mantingut la intensitat dels anys anteriors. Atès l’èxit dels programes 
formatius de la Càtedra, la tendència ha estat donar-ne continuïtat amb l’oferta de noves edicions (Màster en Govern 
Local, Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local, Diplomatura de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit 
Competencial Local…), alhora que se n’han programat altres de nova creació (Diplomatura de Postgrau en Contractació 
Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals). En aquets dos anys també s’han fidelitzat activitats de curta 
durada que es van crear en el bienni anterior, adreçades bé als electes locals (Escola d’Estiu de Governs Locals), bé al 
personal directiu i tècnic dels governs locals (Setmanes Municipals).

L’activitat formativa relacionada es divideix en diversos apartats que fan referència, per aquest ordre, als estudis 
universitaris superiors (màster i diplomatures de postgrau), creats o col·laborats per la Càtedra, i als cursos i jornades 
de formació. En aquest darrer grup es fa una doble distinció en funció de la durada (activitats desenvolupades amb 
periodicitat anual o de menor durada) i dels destinataris (electes locals o personal del sector públic local). Finalment, 
es reserva un apartat on es relacionen les activitats formatives que no s’incardinen en cap dels supòsits anteriors.

Cal tenir en compte que una part de l’activitat de formació es detalla prenent com a referència el calendari acadèmic 
universitari, de manera que algunes de les activitats relacionades en el període acadèmic 2015-16, en concret les 
de llarga durada, també es relacionen en la Memòria del bienni 2013-14 per raó d’haver-se iniciat l’any 2014 i tenir 
continuïtat durant l’any 2015. Això és aplicable al màster i les diplomatures de postgrau, però no als cursos i jornades, 
que consten per anys naturals.

3. Activitat formativa
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3.1.- Màsters i diplomatures de Postgrau

3.1.1.- Màsters i diplomatures de postgrau programats per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals

3.1.1.1- Període acadèmic 2014-15 

1.- Màster en Govern Local (3a. edició, bienni 2013-15, 60 crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau 
en Gestió i Administració Local (8a. edició, Barcelona)  

Programa organitzat per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de 
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), el De-
partament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i l’Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP). El Màster s’estructura en dos cursos formatius de 130 hores lectives presencials (Curs d’Especialització en 
Administració Pública Local) i 140 hores presencials (Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local) més 
la defensa pública d’un treball de recerca. L’any 2014 es va iniciar la vuitena edició de la Diplomatura de Postgrau, 
que ha tingut continuïtat durant el 2015. Cal esmentar que, en aquesta edició de la Diplomatura, es va programar un 
calendari més intensiu per poder finalitzar el mes d’abril de 2015, amb vistes a la preparació de les eleccions locals 
de maig d’aquell any. ANNEX 13.

Crèdits 25 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Electes locals

Inici i finalització setembre 2014 – abril 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 28
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2.-  Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (2a. edició)

Organitzada per la FAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l’ACM i el Fòrum de Joves Regidors, amb la 
col·laboració de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.   
ANNEX 14.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Electes locals

Inici i finalització maig 2014 – juliol 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 24
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3.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública del Desenvolupament, de l’Emprenedoria i de 
l’Ocupació als Ens locals (2a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i la Diputació de Girona, amb la 
col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’EAPC, el Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
les diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona. ANNEX 15.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals, en 
especial de l’àmbit dels serveis de promoció econò-
mica, ocupació, desenvolupament local i foment de 
l’emprenedoria

Inici i finalització octubre 2014 – juliol 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 24
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4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals (2a. edició) 

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració del Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
ANNEX 16.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals i 
personal directiu i de confiança amb responsabili-
tats en l’àmbit dels serveis socials

Inici i finalització novembre 2014 – setembre 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 16
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5.-  Diplomatura de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local (1a. edició)

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputa-
cions catalanes i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. Es tracta d’un programa universitari pensat 
per a grups petits, amb un contingut eminentment pràctic. Les sessions es desenvolupen a la Sala de Vistes de la 
Facultat de Dret de la UAB. ANNEX 17.

Crèdits 32 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals, 
en especial, secretaris municipals, lletrats i tècnics 
superiors jurídics

Inici i finalització desembre 2014 – juny 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 21
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6.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de les Entitats  
Locals (5a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
amb la col·laboració de les diputacions catalanes, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, CCOO, 
UGT i CSI-CSIF. ANNEX 18.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions públiques 
locals que desenvolupen tasques de gestió en 
l’àmbit dels recursos humans

Inici i finalització març 2015 – novembre 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 23
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7.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva. Direcció Pública Local 
(2a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, la URV, l’EAPC i el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, amb la col·laboració de les diputacions catalanes. ANNEX 19.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Directius, gerents i habilitats de l’Administració 
local i altre personal de comandament

Inici i finalització novembre 2014 – juny 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 40
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3.1.1.2.- Període acadèmic 2015-16

1.- Màster en Govern Local (3a. edició, bienni 2013-15, 60 crèdits ECTS). Treball de recerca

Durant el curs 2015-16, els alumnes de la 3a. promoció del Màster en Govern Local han elaborat el treball de recerca 
preceptiu per a l’obtenció del títol de magíster, amb posterior defensa pública davant d’un tribunal constituït ad hoc. 
Dos dels treballs presentats han estat seleccionat per formar part de la col·lecció Quaderns de l’Electe (de propera 
publicació). ANNEX 12.

Crèdits 15 crèdits ECTS (Treball de recerca)

Perfil Electes locals

Inici i finalització octubre 2015 – novembre 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 10
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2.- Màster en Govern Local (4a. edició, bienni 2015-17, 60 crèdits ECTS). Curs d’Especialització en 
Administració Pública Local

Durant el curs 2015-16 s’ha iniciat una nova edició del Màster, organitzat per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. ANNEX 19. 

Crèdits 20 crèdits ECTS (Curs d’Especialització)

Perfil Electes locals

Inici i finalització octubre 2015 – juliol 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 28
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3.- Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels  
Serveis Públics dels Ens Locals (1a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i la URV, amb la col·laboració de les 
diputacions catalanes i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. ANNEX 20.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals 
amb responsabilitats en matèria de contractació del 
sector públic

Inici i finalització novembre 2015 – juny 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 30
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4.-  Diplomatura de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local (2a. edició)

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputa-
cions catalanes i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. ANNEX 21.

Crèdits 32 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals, 
en especial, secretaris municipals, lletrats i tècnics 
superiors jurídics

Inici i finalització novembre 2015 - juny 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 17
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5.-  Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (3a. edició)

Organitzada per la FFAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l’ACM i el Fòrum de Joves Regidors, 
amb la col·laboració de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
ANNEX 22.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Electes locals, preferiblement menors de 35 anys

Inici i finalització gener 2016 – juliol 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 16

Postgrau
Diplomatura de postgrau en lideratge i 
governança local

32 crèdits ECTS
Barcelona, III edició 2015-2016

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

ACM Fòrum
Joves

Fòrum 
Joves Electes
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3.1.1.3.- Període acadèmic 2016-17

1.- Màster en Govern Local (4a. edició, bienni 2015-17, 60 crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau 
en Gestió i Administració Local (9a. edició, Barcelona)

Durant el període acadèmic 2016-17, s’ha iniciat el segon curs del Màster, organitzat per la FAAEE, l’ACM i la Càtedra 
Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals. ANNEX 19.

Crèdits 25 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Electes locals

Inici i finalització octubre 2015 – juliol 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 28
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2.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública del Desenvolupament, de l’Emprenedoria i de 
l’Ocupació als Ens locals (3a. edició)

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les dipu-
tacions catalanes, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’EAPC. ANNEX 23.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals 
de l’àmbit dels serveis de promoció econòmica, 
ocupació, desenvolupament local i foment de 
l’emprenedoria

Inici i finalització juny 2016 – juny 2017

Nombre d’alumnes 
matriculats 14
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3.-  Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels 
Ens Locals (2a. edició)

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputa-
cions catalanes, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, la Càtedra d’Estudis de Dret Local Màrius 
Viadel i Martín, la Fundació URV i la FAAEE. ANNEX 24.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Personal al servei de les administracions locals 
amb responsabilitats en matèria de contractació del 
sector públic

Inici i finalització novembre 2016 - juliol 2017

Nombre d’alumnes 
matriculats 21
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3.1.2.- Col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals en màsters i diplo-
matures de postgrau d’altres universitats

1.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local (1a. edició)

Organitzada per l’ACM i la URV, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, les 
diputacions catalanes, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’EAPC, la Càtedra d’Estudis de Dret 
Local Màrius Viadel i Martín i la FAAEE. ANNEX 25.

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Caps i comandaments de cossos de policia, càrrecs 
de comandament o gestió en matèries relacionades 
amb la seguretat, de les administracions locals

Inici i finalització desembre 2016 – juliol 2017

Nombre d’alumnes 
matriculats 20
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2.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva. Direcció Pública Local 
(5a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Diputació de Tarragona i la Fundació URV, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics Locals, la Càtedra d’Estudis de Dret Local Màrius Viadel i Martí i la Generalitat de Catalunya. 
ANNEX 26.

Crèdits 25 crèdits ECTS (Diplomatura de postgrau)

Perfil Directius i gerents locals, habilitats de 
l’administració local

Inici i finalització novembre 2016 - juliol 2017

Nombre d’alumnes 
matriculats 36
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3.2.-  Cursos i jornades de formació adreçades als càrrecs electes locals i al per-
sonal al servei de les administracions públiques locals

3.2.1.- Any 2015

A.- Cursos de durada anual

A.1.- Electes locals

Matinals Prat de la Riba. Seminari d’Actualització per a Electes Locals (5a. edició) 

Programa organitzat per la FAAEE, l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració 
de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. Aquest programa pre-
senta les novetats normatives i jurisprudencials que afecten l’àmbit jurídic local, així com analitza i debat sobre dife-
rents blocs temàtics d’actualitat i d’interès tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica. Els monogràfics tractats en 
aquesta edició han estat la campanya electoral, l’accés al càrrec i l’estatut jurídic de l’electe, la transparència i l’accés 
a la informació, els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària en l’àmbit local i la reforma del 
règim local, dos anys després de l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local de 
2013. ANNEX 27.

Crèdits 6 crèdits ECTS

Perfil Càrrecs electes que vulguin actualitzar o millorar 
els seus coneixements en relació amb els governs 
locals

Inici i finalització febrer 2015 – desembre 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 24
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B.- Cursos i jornades de curta durada adreçats als càrrecs electes locals

Jornada “La responsabilitat administrativa, civil i penal dels electes locals: abast i límits de les 
actuacions derivades de l’exercici del càrrec”

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputa-
cions catalanes. Jornada que aprofundeix en els diferents tipus de responsabilitats en què poden incórrer els electes 
locals en l’exercici de les seves funcions. ANNEX 28.

Lloc i data Barcelona, 20 d’octubre de 2015

Durada 8 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 44
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C.- Cursos i jornades de curta durada adreçats als empleats públics locals 

1. Jornada “Transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Administració Local” (4 
edicions: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

Organitzada per l’ACM, la Federació de Municipis de Catalunya i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 
Locals de la UAB, amb la col·laboració de les diputacions catalanes, el Comissionat per a la Transparència i l’Accés a 
la Informació Pública, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Catalunya. Jornada que analitza els aspectes més rellevants del nou marc legal sorgit de l’aprovació de la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre.  ANNEX 29.

Lloc i data Barcelona, 21 i 22 d’abril de 2015

Durada 13 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats

391 persones

Lloc i data Girona, 4 de maig de 2015

Durada 6 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats

61 persones

Lloc i data Lleida, 6 de maig de 2015

Durada 6 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats

87 persones

Lloc i data Tarragona, 8 de maig de 2015

Durada 6 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats

124 persones
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2. IX Setmana Municipal (2a. edició) 

Programa organitzat per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l’EAPC, l’Ajuntament de Bar-
celona i les diputacions catalanes i adreçat als funcionaris i personal laboral de l’Administració local. Segona edició 
d’aquest programa formatiu que vol recuperar l’obra de la Mancomunitat de Catalunya, institució que va iniciar 
aquesta activitat l’any 1915. En aquesta edició, els temes escollits han estat l’impacte de la reforma local introduïda 
per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local –que continua generant debat i polèmica un any 
i mig després de la seva aprovació–, la gestió econòmica dels governs locals, el règim jurídic de l’empleat públic i la 
contractació pública local. ANNEX 30.

D.- Altres activitats formatives organitzades per la Càtedra Enric Prat de la Riba 

Jornada sobre el nou procediment administratiu comú de les administracions públiques

Lloc i data Barcelona, 27, 28, 29 i 30 
de juliol de 2015

Durada 21 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 58
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D.- Altres activitats formatives organitzades per la Càtedra Enric Prat de la Riba

Jornada sobre el nou procediment administratiu comú de les administracions públiques

Organitzat per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis de 
Dret Local Màrius Viadel i Martín. Jornada que analitza els aspectes més rellevants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
en particular, les tècniques autoritzatòries, la identificació i signatura electròniques dels interessats, la tramitació sim-
plificada del procediment, la potestat reglamentària de les entitats locals i les notificacions electròniques. ANNEX 31.

UAB
Facultat de Dret
Aula Magna 

JORNADA  
SOBRE EL NOU PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DESTINATARIS
Alummnes del Grau de Dret i dels Màsters de Govern Local i de l’Advocacia.
Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional: secretaris,  
interventors i tresorers municipals.
Personal al servei de l’Administració local.
Electes locals.
Alumni UAB.

DIRECCIÓ
Dra. Judith Gifreu Font 
Professora titular de dret administratiu 
Directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals  
de la Universitat Autònoma de Barcelona

INFORMACIÓ
Per assistir a la Jornada, cal inscriure’s prèviament. 
La inscripció és gratuïta.  
S’expedirà un certificat als qui acreditin una assistència mínima del 80%.
Inscripció fins l’11 de desembre.

Col·laboraOrganitza

Aula Magna
Facultat de Dret, UAB – Edifici B
Carrer de la Vall Moronta, s/n
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Departament de Dret Públic  
i Ciències Historicojurídiques
Telf. 935 811 300

Tramiteu la vostra inscripció a:
www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques

15 de desembre de 2015

Lloc i data Aula Magna de la Facultat de Dret (UAB), 15 de des-
embre de 2015

Durada 8,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 177
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E.- Altres cursos i congressos amb col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba

1.- La Mancomunitat de Catalunya: aspectes històrics i competencials

Seminari de 6,5 hores de durada organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. Barcelona, 15, 16 i 17 d’abril de 
2015. ANNEX 32.

2.- Tallers de formació Sóc regidor, i ara què? (9 edicions)

Tallers post-electorals de 4 hores de durada organitzats per l’ACM, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals, les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals. El programa dels tallers es focalitza en la constitució dels ajuntaments, el cartipàs municipal, els drets i deures 
dels regidors, els òrgans, funcions i competències municipals, la gestió econòmica i pressupostària, la transparència 
i la informació pública. S’han realitzat edicions a Lleida, Tremp, Manresa, Girona, Barcelona, Tarragona i Tortosa els 
dies 10 i 11 de juny de 2015, i a Terrassa els dies 29 de juny i 27 de juliol. ANNEX 33.

Lloc i data Lleida, 10 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

42

Lloc i data Manresa, 10 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

27

Lloc i data Tremp, 10 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

19

Lloc i data Barcelona, 11 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

52

Lloc i data Girona, 11 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

81

Lloc i data Tarragona, 11 de juny de 2015

Durada 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

66

Lloc i data Tortosa, 11 de juny de 2015

Durada 4 hores 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

37

Lloc i data Terrassa, 27 i 29 de juny de 2015

Durada 4 hores i 4 hores

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

10 + 12
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3.- Curs introductori a l’organització i al règim jurídic local (2 edicions) 

Curs organitzat per la FAAEE i adreçat als nous càrrecs electes sorgits de les eleccions locals de maig de 2015.  
ANNEX 34.

4.- Curs introductori al dret urbanístic de Catalunya (2 edicions) 

Curs organitzat per la FAAEE i adreçat als nous càrrecs electes sorgits de les eleccions locals de maig de 2015.  
ANNEX 34.

Organitza

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Cursos de formació 
per a electes locals 
de Catalunya

Barcelona, juliol 2015

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Organitza

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Cursos de formació 
per a electes locals 
de Catalunya

Barcelona, juliol 2015

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Lloc i data Barcelona, 10 i 11 de juliol de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

13

Lloc i data La Seu d’Urgell, 2 i 3 d’octubre de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

17

Lloc i data Barcelona, 17 i 18 de juliol de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

25

Lloc i data La Seu d’Urgell, 23 i 24 d’octubre de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

16
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5. Curs introductori a la contractació i activitats

Curs organitzat per la FAAEE i adreçat als nous càrrecs electes sorgits 
de les eleccions locals de maig de 2015. ANNEX 34.

6. Curs introductori a la hisenda local (2 edicions)

Curs organitzat per la FAAEE i adreçat als nous càrrecs electes 
sorgits de les eleccions locals de maig de 2015. ANNEX 34.

7. Taller: Organització de l’equip de govern

Curs organitzat per la FAAEE i adreçat als nous càrrecs electes sorgits de les eleccions locals de maig de 2015. ANNEX 
34.

8. Congrés Internacional Patrimonio cultural material e inmaterial

Organitzat per la Universitat de Santiago de Compostela, la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, 
el Centro de Estudos em Direito da Uniao Europeia (Universidade do Minho), el Grup d’Experts Pro Iure et Cultura i 
la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. Santiago de Compostela – Braga, 5 i 6 de novembre 2015. 
ANNEX 35.

 

 

Coordinación: 
Mª Teresa Carballeira Rivera, Universidade de Santiago de Compostela 
Josep Ramon Fuentes i Gasó, Universitat Rovira i Virgili 
Alessandra Silveira, Universidade do Minho 
Secretaria 

 
 
  
 

Alexandra Severino 
Rubén Miranda Gonçalves 
Ana Martín García 
Objetivos: 
Profundizar  em los conceptos y categorias que conforman el patrimônio cultural y 
las diversas formas de protección y valorización. Analizar el régimen jurídico de 
otros países del entorno. 
Destinatarios: 
Profesionales del ámbito jurídico, artístico y cultural  
Interesados  universitarios en la materia 
Iniscripciones y comunicaciones: 
rubenmirandag@gmail.com 
Facultade de Dereito. 
Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela. 
Teléfono:  647344030/650544830 
Consejo Científico: 
Prof. Dr. D. Francesco Manganaro. Universidad de Calabria  
Prof. Dr. Wladimir Brito, Universidade do Minho 
Prof. Dra. Clara Calheiros, Universidade do Minho 
Prof. Dra. Lucía Casado Casado, Titular de Derecho Administrativo, URV 
Prof. Dr. Marcilio Franca. Universidade Federal de Paraiba 
Prof. Dra. Judith Gifreu i Font, Titular de Derecho Administrativo, UAB 

 
 
 
 

CONGRESO INTERNACIONAL 
“PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

 E  
INMATERIAL” 

 
 

  5 de noviembre de 2015 
Facultade de Dereito. Santiago de Compostela 

6 de novembro de 2015 
Escola de Direito. Universidade do Minho 

 
 

Organitza

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Cursos de formació 
per a electes locals 
de Catalunya

Barcelona, juliol 2015

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Lloc i data Barcelona, 31 de juliol i 1 d’agost de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

44

Lloc i data La Seu d’Urgell, 18 i 19 de desembre de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

13

Lloc i data Barcelona, 24 i 25 de juliol de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

18

Lloc i data Barcelona, 15, 22 i 29 de juliol de 2015

Nombre 
d’alumnes 
matriculats

15
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3.2.2.- Any 2016

A.- Cursos de durada anual

A.1.- Electes locals

Matinals Prat de la Riba. Seminari d’Actualització per a Electes Locals (6a. edició) 

Programa organitzat per la FAAEE, l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració 
de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. Aquest programa infor-
ma sobre les novetats normatives i jurisprudencials que afecten l’àmbit jurídic local, i analitza i debat sobre diferents 
blocs temàtics d’actualitat i d’interès, tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica. Els temes monogràfics tractats 
en aquesta edició han estat la gestió de l’espai urbà i les polítiques locals de sòl i d’habitatge, les estratègies de millo-
ra en l’organització i funcionament dels governs locals, el canvi en la forma de relació entre ciutadans i Administració 
arran de l’aprovació de la Llei 39/2015, la competència municipal en matèria de seguretat, la gestió econòmica dels 
governs locals i les subvencions a l’àmbit local. ANNEX 36.

Crèdits 6 crèdits ECTS

Perfil Càrrecs electes que vulguin actualitzar o millorar 
els seus coneixements en relació amb els governs 
locals

Inici i finalització febrer 2016 – desembre 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 25
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A.2.- Personal funcionari i laboral

Seminari d’actualització: Governança i gestió del sistema públic local de serveis socials (1a. 
edició)

Programa organitzat per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de 
les diputacions catalanes, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu. Es tracta d’un seminari de durada anual en què, a través de diverses sessions especialitzades, 
s’analitzen de forma pluridisciplinar totes aquelles matèries que tenen interès en l’àmbit dels serveis socials locals, 
ja es tracti de noves qüestions que són conseqüència de l’aplicació d’un marc normatiu que es troba en canvi continu 
com de qüestions recurrents sorgides de la pràctica quotidiana de les administracions, i que generen un debat 
permanent en el si dels usuaris i dels prestadors d’aquests serveis. ANNEX 37.

Crèdits 6 crèdits ECTS

Perfil Personal de l’administració local de l’Àrea de 
Serveis Socials

Inici i finalització juny 2016 - desembre 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 53
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B.- Cursos i jornades de curta durada adreçats als càrrecs electes locals

Escola de Governs Locals. Construint els governs locals del demà (2a. edició) 

Organitzada per la FAAEE, l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, l’EAPC, el Consell Comarcal del Maresme i TecnoCampus Mataró-Maresme. Segona edició 
d’aquesta activitat formativa destinada als electes locals i que enguany s’ha centrat en el pluralisme polític i les coa-
licions locals, com exemple d’exercici democràtic. En aquest context s’han tractat els temes següents: els governs de 
coalició i la cultura del pacte, les alternatives a les coalicions (pactes d’estabilitat i negociacions puntuals), la gestió 
i resolució de conflictes i l’ètica negociadora, l’acció de govern i la comunicació política, la transparència i la qualitat 
democràtica, l’organització i competències locals i la gestió economicofinancera dels ajuntaments. ANNEX 38.

Perfil Electes locals

Lloc i data Mataró 11 i 12 de novembre de 2016

Nombre d’alumnes 
matriculats 81



36 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

C.- Cursos i jornades de curta durada adreçats als empleats públics locals 

1.- Curs sobre les funcions de tresoreria a les entitats locals (4 edicions)

Organitzat per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració de les diputa-
cions catalanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. Aquest curs de 50 hores de durada 
pretén constituir un instrument útil per ajudar a la formació dels funcionaris que porten el dia a dia de les tasques 
de la tresoreria mitjançant el disseny d’unes sessions que comprenen la totalitat de les funcions que es realitzen 
habitualment en les tresoreries (tresoreria, comptes corrents, cobraments i pagaments, planificació, endeutament, 
etc.), intentant donar un caire molt pràctic a tots els temes que s’aborden. 

Perfil: secretaris-interventors i personal tècnic i administratiu de les entitats locals amb responsabilitats en matèria 
economicofinancera i, especialment, de tresoreria
 
ANNEX 39.
Barcelona (I), maig 2016 – juliol 2016. 

Barcelona (II), maig 2016 – juliol 2016. Alumnes matriculats: 40

ANNEX 40.
Girona (I), setembre 2016 – novembre 2016.

Girona (II), setembre 2016 – novembre 2016. 

ANNEX 41.
Lleida (I), octubre 2016 – desembre 2016. 

Lleida (videoconferència), octubre 2016 – desembre 2016. 

ANNEX 42.
Tarragona, setembre 2016 – novembre 2016. Alumnes matriculats: 41

Curs
sobre les funcions de tresoreria a les 
entitats localsNombre d’alumnes 

matriculats 41

Nombre d’alumnes 
matriculats 40

Nombre d’alumnes 
matriculats 41

Nombre d’alumnes 
matriculats 41

Nombre d’alumnes 
matriculats 53

Nombre d’alumnes 
matriculats 54

Nombre d’alumnes 
matriculats 41
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2.- X Setmana Municipal (3a. edició)

Programa organitzat per la FFAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l’EAPC i les diputacions ca-
talanes i adreçat als funcionaris i personal laboral de l’Administració local. Tercera edició d’aquest programa formatiu 
que recupera l’obra de la Mancomunitat de Catalunya, institució que va iniciar aquesta activitat l’any 1915. En aquesta 
edició, els temes ractats han estat el règim sancionador local, les noves estratègies de gestió dels serveis públics, la 
contractació pública local i la racionalització i la transparència en el sector públic instrumental local. ANNEX 43.

3.- Jornada ”Les Directives sobre contractació del sector públic: efecte directe i altres qüestions 
d’actualitat”

El Decret llei 372016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, organitzat per l’ACM i 
la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. Jornada sobre els efectes de la no transposició en termini de 
les Directives 2014/23, 2014/234 i 2014/25 i el possible esvaïment dels dubtes interpretatius que aquesta situació 
genera, a través de la normativa dictada pel Govern de la Generalitat. ANNEX 44.

X SETMANA 
MUNICIPAL 
6, 7, 8 i 9 juny 2016

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

DIA I HORA
21 de juny
9:00h a 14:30h

LLOC
Auditori Endesa
Avda. Vilanova, 2-10
Barcelona

LES DIRECTIVES SOBRE CONTRACTACIÓ DEL 
SECTOR PÚBLIC: EFECTE DIRECTE I ALTRES QÜESTIONS 

D’ACTUALITAT. EL DECRET LLEI 3/2016, DE 31 DE MAIG, DE 
MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

JORNADA

PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS
www.formació.cat

21 JUNY

FORMACIÓ ‘16

El 18 d’abril s’exhauria el termini per transposar al 
Dret intern les Directives 2014/23, 2014/24 i 2014/25 
del Parlament i del Consell de la UE, de 26 de febrer 
de 2014, relatives als contractes de concessió, con-
tractació pública i sectors especials. Tot i haver-se 
avançat en la redacció de l’avantprojecte de llei de 
contractes del sector públic, l’Estat espanyol forma 
part de l’ampli llistat de països que no ha incorporat 
a l’ordenament jurídic les dites directives europees. 
A partir d’aquest moment es poden presentar pro-
blemes interpretatius respecte de la normativa apli-
cable que caldrà resoldre sempre de conformitat 
amb el caràcter prevalent del dret europeu. 

La doctrina emanada del Tribunal de Justícia de 
la UE estableix el dret dels interessats a invocar 
l’aplicació directe dels preceptes de les directives 
que no han estat transposades i que no generen 
dubtes interpretatius, atesa la seva claredat i pre-
cisió. Fins ara, els dubtes que poguessin sorgir 
s’havien de resoldre acudint a diferents fonts, entre 
elles, l’estudi elaborat el març de 2016 pels tribunals 
administratius de contractació pública sobre els 

efectes jurídics de la manca de transposició de les 
directives així com els pronunciaments de les Juntes 
consultives de contractació administrativa de l’Estat 
i de Catalunya en relació amb l’efecte directe de les 
directives i amb la utilització del Document Europeu 
Únic de Contractació (Resolucions de 16 de març i 
de 6 d’abril de 2016 de la Direcció General de Pa-
trimoni de l’Estat i Informe 1/2016, de 6 d’abril, de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya). Tanmateix, la recent 
aprovació del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació públi-
ca ha de contribuir a esvair els dubtes interpretatius 
que puguin tenir els ens locals i el seu sector públic 
en l’aplicació de determinades disposicions de les 
directives 2014/23 i 2014/24.

La jornada analitza aquests aspectes així com dues 
qüestions relacionades, de clara actualitat, com 
són les exigències imposades pel principi de trans-
parència en la gestió contractual local i les conse-
qüències que podria tenir en aquest àmbit la tan de-
batuda recentralització dels serveis públics locals.

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

DIRECCIÓ

Lloc i data Barcelona, 6, 7, 8 i 9 de juny 2016

Durada 21 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 81

Lloc i data Barcelona, 21 de juny de 2016

Durada 5,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 204



38 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

4. Jornada “La contractació pública socialment responsable a l’administració local catalana”

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i la Direcció General de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya. La Jornada analitza l’impacte de les clàusules socials en la contractació públi-
ca en el marc de les directives europees de contractació pública del 2014, que obren nous reptes i possibilitats atès 
que el foment de la contractació socialment responsable n’és un dels objectius principals. ANNEX 45.

5. Jornada “Qüestions d’actualitat en l’àmbit de la intervenció-tresoreria local”

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals i el Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d’Administració Local de Catalunya. Aquesta jornada agrupa diferents qüestions de contingut econòmic 
i financers de plena actualitat i les analitza des d’un punt de vista eminentment pràctic, proporcionant als gestors 
públics catalans la informació necessària per facilitar la presa de decisions més adients en matèria de gestió de 
recursos públics. ANNEX 46.

DIA I HORA
25 de novembre
9:00h a 14:30h

LLOC
Aula de Formació ACM
C/València, 231 5a planta
Barcelona

QÜESTIONS D’ACTUALITAT EN L’ÀMBIT DE LA 
INTERVENCIÓ-TRESORERIA LOCAL

JORNADA

PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS
www.formació.cat

25 NOVEMBRE

FORMACIÓ ‘16

Un sector que ha estat objecte de reiterades 
modificacions legals en els darrers temps, fruit 
en molt bona part de la conjuntura econòmi-
ca en què ens trobem, és el relatiu a la gestió 
economicofinancera de les entitats locals. Els 
canvis afecten a decisions polítiques rellevants 
d’aquestes organitzacions com són llur planifi-
cació i gestió econòmiques, la liquidació i tan-
cament de l’exercici, la gestió de l’endeutament 
i el càlcul i avaluació dels costos dels serveis 
públics. Algunes d’aquestes qüestions plante-
gen dubtes que la normativa aplicable no resol 
de manera pacífica i inequívoca, fet que genera 
una gran inseguretat jurídica entre els aplica-
dors d’aquestes normes perquè en la pràctica 
conviuen diverses interpretacions contradic-
tòries. Tot això pot comportar disfuncions en la 

determinació tant del procediment a seguir com 
de les mesures correctores que cal aplicar.

Aquesta jornada, amb la col·laboració del CSI-
TAL, té la voluntat d’agrupar diferents qüestions 
de contingut econòmic i financers de plena 
actualitat i analitzar-les des d’un punt de vista 
eminentment pràctic proporcionant als gestors 
públics catalans la informació més detallada 
possible per tal de facilitar-los la presa de de-
cisions més adients en matèria de gestió de re-
cursos públics.
  

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

DIRECCIÓ

Organitzat per:

DIA I HORA
19 d’octubre
9:00h a 14:30h

LLOC
Aula de Formació ACM
C/València, 231 5a planta
Barcelona

LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE 
A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALANA - BARCELONA

JORNADA

PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS
Enllaç inscripcions

19 OCTUBRE

FORMACIÓ ‘16

Des de fa anys, tant els ajuntaments com la Ge-
neralitat de Catalunya han estat impulsant les 
anomenades clàusules socials en la contracta-
ció pública, mitjançant els plecs de clàusules, 
la Guia de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa per a la introducció de clàusules 
socials, els codis de bones pràctiques en la con-
tractació pública de determinats serveis o les 
reserves per fomentar la contractació social. Se-
gons l’Informe sobre clàusules socials i contrac-
tació amb el tercer sector de la Direcció General 
de Contractació Pública, l’any 2015 un 26% dels 
contractes subscrits per l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic han incorporat 
clàusules socials.  

Tanmateix, les noves directives europees de 
contractació pública del 2014 obren nous rep-
tes i possibilitats atès que el foment de la con-

tractació socialment responsable n’és un dels 
objectius principals. El Decret-llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública, convalidat recentment pel Par-
lament de Catalunya, ha desenvolupat algunes 
de les previsions de les directives, en establir un 
règim específic no contractual per a la prestació 
dels serveis socials. Ara bé, aquesta regulació 
no esgota les possibilitats del nou Dret europeu, 
que permet establir un règim contractual espe-
cífic per als serveis a les persones basat en els 
principis de continuïtat, accessibilitat, exhaus-
tivitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat de 
les prestacions, que atorgui més rellevància als 
criteris de qualitat en l’adjudicació del contracte 
i tingui en compte les necessitats de determina-
des categories d’usuaris i dels col·lectius més 
vulnerables.  

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

DIRECCIÓ

Escola 
d’ElectesACM Fundació Aula d’Alts

Estudis d’Electes

Organitza:

Lloc i data Barcelona, 19 d’octubre de 2016

Durada 5,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 96

Lloc i data Barcelona, 5 de novembre de 2016

Durada 6,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 75
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D.- Altres cursos i congressos

1. Jornada “L’aplicació de la LRSAL a Catalunya a la llum de la doctrina constitucional (STC 41/2016, 
de 8 de març)” 

Jornada organitzada per l’ACM de 5,5 hores de durada sobre els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional en 
el marc legal de règim local. Barcelona, 31 de maig de 2016. ANNEX 47

2. Jornada Vers una era administrativa digital? L’impacte de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 en 
els ens locals de Catalunya. 

Jornada organitzada per l’ACM de 5,5 hores de durada que analitza les mesures de gestió electrònica i telemàtica de 
els relacions ad intra i ad extra de les administracions públiques locals. Barcelona, 28 de juny de 2016. ANNEX 48.

DIA I HORA
28 de juny
9:00h a 14:30h

LLOC
Seu CX Catalunya Caixa.BBVA
Plaça Antoni Maura,6 
(cantonada amb Via Laietana)
Barcelona

VERS UNA ERA ADMINISTRATIVA DIGITAL?
L’IMPACTE DE LA LLEI 39/2015 I LA LLEI 40/2015 EN ELS 

ENS LOCALS DE CATALUNYA

JORNADA

PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS
www.acm.cat/formacio

28 JUNY

FORMACIÓ ‘16

Després de 25 anys de vigència de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, el règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i el procediment administratiu tor-
nen a ser objecte de regulació a través de dues nor-
mes separades, com ja succeïa a les lleis de 1957 
i 1958 (lleis 39/2015 i 40/2015). La Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques manté, en les seves lí-
nies generals, l’estructura de la normativa anterior pel 
que fa a les relacions ad extra entre l’Administració i 
les ciutadans, però introdueix modificacions de gran 
transcendència a la vegada que sistematitza tota la 
regulació existent en la matèria, hores d’ara força 
dispersa i superposada. Aquesta Llei entrarà en vi-
gor l’octubre de 2016, tret de les previsions relatives, 
entre d’altres, al registre electrònic d’apoderaments, 
el punt d’accés general electrònic de l’Administració 
i l’arxiu únic electrònic, que ho faran en el termini de 
dos anys des de l’entrada en vigor de la mateixa. 
D’altra banda, es farà referència també a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic en tot allò que fa referència a l’organització ad-
ministrativa de caràcter bàsic i, per tant, d’aplicació 
a Catalunya.

El principal motor de la reforma, de caràcter trans-
versal i estructural, és la voluntat d’implantar una Ad-
ministració totalment electrònica i transparent, capaç 
de superar les deficiències i duplicitats existents i de 
millorar la participació ciutadana, la seguretat jurídica 
i l’eficiència en l’ús dels recursos públics. Entre les 
principals novetats es poden assenyalar l’ampliació 
de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei a tot el sector 
públic, amb certes excepcionalitats respecte de les 
corporacions de dret públic; el caràcter d’especialitat 
de les matèries sancionadores i de responsabilitat 
patrimonial dins del procediment administratiu comú; 
la separació dels mitjans d’identificació i signatura 
electròniques; la determinació dels subjectes obli-
gats a relacionar-se a través de mitjans electrònics 
amb les administracions; l’obligació d’aquestes de 
disposar d’un registre electrònic general (o adherir-
se a l’estatal) i de mantenir un arxiu electrònic únic 
dels documents que corresponguin a procediments 
finalitzats; la introducció del còmput per hores i la de-
claració dels dissabtes com a dies inhàbils; i el refor-
çament de les notificacions electròniques.

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

DIA I HORA
31 de maig
9:00h a 14:30h

LLOC
Auditori Banc de Sabadell
Avinguda Diagonal canto-
nada carrer Balmes
Barcelona

L’APLICACIÓ DE LA LRSAL A CATALUNYA A LA LLUM DE LA 
DOCTRINA CONSTITUCIONAL (STC 41/2016, de 8 de març) - 

BARCELONA

JORNADA

PRESENTACIÓ

INSCRIPCIONS

www.acm.cat/formacio

31 MAIG

FORMACIÓ ‘16

La gran reforma administrativa requerida per 
la Unió Europea al govern espanyol s’ha limitat 
pràcticament a l’àmbit local; on la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) ha 
volgut transformar en profunditat el règim local 
espanyol des d’una perspectiva clarament re-
centralitzadora; mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL).

A Catalunya, la intensificació de l’anomenada 
“interiorització” del règim local operada per 
l’Estatut de 2006 i, fins i tot, el “caràcter bifront” 
han deixat pas a l’exercici per part del Govern de 
l’Estat d’una àmplia i alienadora potestat legisla-
tiva que ha apostat per un concepte de “bases” 
vastíssim i que ha posat en qüestió la vertadera 
capacitat legislativa de la Generalitat en aquest 
àmbit. Una operació d’invasió de l’autonomia 
política que no ha estat aturada pel Decret Llei 
3/2014, de 17 de juny; atès que no fou convali-
dat pel Parlament de Catalunya, a diferència del 
que ha succeït en d’altres territoris de l’Estat. 

Així, quan han passat quasi dos anys i mig de 
l’entrada en vigor de la LRSAL i, sobretot, des-
prés del primer pronunciament de Tribunal 
Constitucional dels nou recursos admesos a 
tràmit -STC 41/2016, de 8 de març-, cal fer un 
anàlisi del seu impacte en model d’organització 
territorial polític i administratiu de Catalunya i en 
la legislació de règim local vigent, bàsicament el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya (TRLMRLC).  En aquest 
sentit, cal analitzar la “reordenació competen-
cial”, les competències en matèria de salut, 
servies socials i ensenyament, les anomenades 
“competències impròpies o complementàries”, 
el reforçament del nivell supramunicipal o el re-
dimensionament del sector públic, entre d’altres 
aspectes. 

Escola 
d’Electes

Càtedra
Enric Prat de la Riba
d’Estudis Jurídics Locals

Lloc i data Barcelona, 31 de maig de 2016

Durada 5,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 78

Lloc i data Barcelona, 28 de juny de 2016

Durada 5,5 hores

Nombre d’alumnes 
matriculats 107
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3. Jornada “d’Estudis Enric Prat de la Riba (1870-1917)”

Organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. Barcelona, 1 de desembre de 2016. 
ANNEX 49.

 
 
 
 
 

JORNADA D’ESTUDIS 
 

Enric Prat de la Riba (1870-1917) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organització: 
 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans 

 
Carrer del Carme, 47 

 
Barcelona 

 
 
 

1 de desembre de 2016 
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Escola 
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