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Mitjançant conveni de 14 d’abril de 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Funda-
ció Aula d’Alts Estudis 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 edu-
cativa molt àmplia i de qualitat tant per al personal al servei dels governs locals com per als càrrecs 
electes que formen part de llurs estructures polítiques.

La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, que no té personalitat jurídica pròpia, 
està adscrita al Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la Facultat de Dret de 
la UAB. El titular de la Càtedra és el Sr. Miquel Roca i Junyent i la seva directora és la Dra. Judith 
Gifreu Font, professora titular de dret administratiu de l’esmentada Facultat.

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 2013 i 2014. Pel que fa al seu contingut estructural, aquest 
document es divideix en dues parts diferenciades. En la primera es detalla el conjunt d’activitats des-
envolupades 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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2.Activitats de recerca i transparència
i divulgació de coneixement

2.1 Publicacions
El bienni 2013-14 es pot considerar un perío-
de transitori a efectes de publicacions atès que 
a l’any 2011 es van actualitzar els manuals de 
la col·lecció Sóc regidor i ara què? que havien 
estat publicats amb anterioritat (Sóc regidor 
i ara què?; Sóc regidor d’hisenda i ara què? i 
Sóc regidor d’educació i ara què?) alhora que 
es van editar dos manuals nous (Sóc regidor 
d’urbanisme i ara què? i Sóc regidor de medi 
ambient i ara què?). Així mateix, es va ampliar 
la col·lecció Estudis Locals, amb tres noves mo-
nografies, corresponents al números 5, 6 i 7 de 
la dita col·lecció (La gestió municipal de la im-
migració a Catalunya, La negociació col·lectiva 
de les condicions de treball del personal la-
boral de les corporacions locals després de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i Ens locals i energia). 

Aquest bienni ha estat principalment un període 
de preparació i elaboració de les obres que han 
de veure la llum l’any 2015, especialment fo-
calitzades en els càrrecs electes que sorgiran de 
les eleccions locals a celebrar durant el mes de 
maig. Per això, en aquests moments es treballa 
en l’actualització dels cinc manuals de Sóc regi-
dor i ara què? i en l’elaboració de nous números 
centrats en altres àmbits d’interès local (mobili-
tat, seguretat, recursos humans i serveis socials).

Això no obstant, l’obra editorial de la Càtedra 
durant aquest bienni no ha quedat comple-
tament obviada. D’aquesta manera, s’ha in-
augurat una nova línia editorial denominada 
Quaderns de l’Electe, una col·lecció que es vol 
nodrir 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 uns de-
terminats nivells de qualitat investigadora. 
El primer número es va publicar el febrer de 
2014 amb el títol La línia de terme, una eina 
bàsica per la gestió municipal (81 pp.), de Sergi 
Albrich Viñas, geòleg,  regidor i alumne de la 
1a. edició del Màster en Govern Local. Aquest 
treball analitza les línies que delimiten l’àmbit 
territorial dels municipis i les disfuncions terri-
torials que es produeixen en alguns municipis 
catalans, a causa de la seva indefinició, oferint 
una anàlisi exhaustiva de la casuística existent 
a partir de les actes de delimitació municipal 
aixecades a principis del segle XX i proposant 
solucions mitjançant el Mapa Municipal de Ca-
talunya. Aquesta obra conté un estudi detallat 
del procediment de delimitació municipal i dels 
possibles tipus d’alteració dels límits de terme 
(agregació, fusió, segregació) així com una ex-
tensa bibliografia sobre el tema d’estudi. (An-
nex núm. 1).



Memòria bianual de les activitats desenvolupades  per la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (2013-2014)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 5

L’altre document editat per la Càtedra ha estat 
La democràcia directa a Suïssa, del Dr. Sergio 
Gerotto, professor titular de Ciència Política de 
la Universitat de Pàdua (Itàlia). Es tracta d’un 
document de treball de petit format (14 pp.) 
amb el que donem inici a una nova línia de pu-
blicacions breus, sota el segell CEPREL Working 
Papers. Aquest treball forma part de les activi-
tats preparatòries d’una estada d’investigació 
realitzada per càrrecs electes catalans al país 
helvètic amb l’objecte d’aprofundir en els me-
canismes de democràcia directa i participativa 
especialment focalitzats en la celebració de 
consultes populars i altres modalitats de re-
ferèndums, de conformitat amb el que esta-
bleixen els articles 136, 138 i 139 de la Cons-
titució suïssa, que reconeixen, entre els drets 

polítics dels ciutadans, la proposta i signatura 
d’iniciatives populars i referèndums en matè-
ries federals així com de reforma constitucional 
total i parcial, amb sotmetiment posterior al vot 
popular (Annex núm. 2).

2.2 Activitat de recerca
L’any 2014 la Càtedra Enric Prat de la Riba, en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va 
obrir una convocatòria per l’adjudicació d’un 
ajut a la recerca sobre els governs locals a Cata-
lunya, dotat amb 3.700 euros. La beneficiària va 
ser la Sra. Sílvia Carmona Garias, investigadora 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
amb el treball Transparència i bon govern a 
l’Administració local (Annex núm. 3).
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3. Activitat formativa

En el bienni 2013-14 s’aprecia un augment sig-
nificatiu, respecte del bienni anterior, del nom-
bre de cursos i jornades realitzats, com també 
dels programes formatius de nivell universitari 
superior (diplomatures de postgrau), bo i incre-
mentant-se els àmbits competencials locals que 
són objecte d’atenció (emprenedoria i ocupació, 
serveis socials, lideratge i governança local i li-
tigació pública local). Així mateix, al costat del 
manteniment de programes formatius ja conso-
lidats, com les Matinals Prat de la Riba, que el 
2014 arriba a la seva 4a. edició, s’han programat 
noves activitats vinculades tant amb la formació 
de tècnics (Setmanes Municipals) com d’electes 
(Escola d’Estiu de Governs Locals), que tenen 
una vocació de continuïtat.

Cal apuntar com a fet destacat que l’any 2014 
s’ha acomplert el centenari de la constitució de la 
Mancomunitat de Catalunya, l’impulsor i primer 
president de la qual va ser Enric Prat de la Riba. 
Per això, la Càtedra s’ha sumat a les celebracions 
d’aquesta onomàstica amb diferents activitats 
acadèmiques, com les desenvolupades a la Uni-
versitat Catalana d’Estiu i a la Facultat de Dret de 

la UAB, que han comptat amb el suport institu-
cional i econòmic de la Diputació de Barcelona.

L’activitat formativa relacionada es divideix en 
diversos apartats que fan referència, per aquest 
ordre, als estudis universitaris superiors (màster i 
diplomatures de postgrau) i als cursos i jornades, 
distingint respecte d’aquest darrers entre els realit-
zats amb periodicitat anual, els integrats en l’Acord 
de Formació Continuada de les Administracions 
Públiques (AFCAP) amb destinació al personal del 
sector públic local, els adreçats específicament als 
electes locals i altres activitats formatives que no 
s’incardinen en cap dels supòsits anteriors.

Cal tenir en compte que 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 2011-12, les de llarga dura-
da, consten en la Memòria del bienni 2011-12 
per raó d’haver-se iniciat a finals de 2012 i tenir 
continuïtat durant l’any 2013. Això és aplicable 
al màster i les diplomatures, però no als cursos i 
jornades, que es detallen per anys naturals.
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3.1. Màster i Diplomatures 
de Postgrau

3.1.1 Període acadèmic 2012 - 2013 (1)

1.- Màster en Govern Local (2a. edició, 60 
crèdits ECTS). Diplomatura de Postgrau en 
Gestió i Administració Local (7a. 
edició, Barcelona) (2)

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 Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals, l’Instituto Nacional de Administra-
ción Pública (INAP) i el Ministerio de Ciencia 
e Innovación. El Màster s’estructura en dos 
cursos formatius de 130 hores lectives pre-
sencials cadascun (Curs d’Especialització en 
Administració Pública Local i Diplomatura de 
Postgrau en Gestió i Administració Local) i la 
defensa pública d’un treball de recerca. L’any 
2012 es va iniciar la setena edició de la Diplo-
matura de Postgrau, que va tenir continuïtat 
durant el 2013 (Annex núm. 4).

Crèdits 20 crèdits ECTS (Diplomatura de Postgrau)

Perfil Polítics locals

Inici i finalització Octubre 2012 – juny 2013

Nombre d’alumnes 
matriculats 39

(2) A més de les 7 edicions de la Diplomatura realitzades a Barcelona,
des de l'any 2000 se n´han realitzat 2 edicions a Tarragona, 2 a Lleida i 
1 a Girona.

(1) L’activitat de formació d’aquest apartat integra els programes 
formatius iniciats durant l’any 2012 que finalitzen en el 2013.
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2.- Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei de 
les Entitats Locals (3a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 
Locals i la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb les diputa-
cions de Girona, Lleida i Tarragona (Annex núm. 5). 

Crèdits
30 crèdits ECTS (Diplomatura de Post-
grau) 

Perfil

Polítics locals i personal al servei de les 
administracions públiques locals que des-
envolupen tasques de gestió en l’àmbit 
dels recursos humans

Inici i finalització Novembre 2012 – juliol 2013

Nombre d’alumnes 
matriculats 38
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3.1.2 Període acadèmic 2013  - 2014 

1.- Màster en Govern Local (2a. edició, 60 crèdits ECTS). Treball de recerca

Durant el curs 2013-14, els alumnes de la 2a. promoció del Màs-
ter en Govern Local han elaborat el treball de recerca preceptiu per 
a l’obtenció del títol de magíster, amb la seva posterior defensa 
pública davant un tribunal constituït ad hoc. Un dels treballs 
presentats ha estat seleccionat per ésser publicat en la col·lecció 
Quaderns de l’Electe (Annex núm. 6).

A més de les 7 edicions de la Diplomatura 
realitzades a Barcelona, des de l’any 2000 
se n’han realitzat 2 edicions a Tarragona, 2 a 
Lleida i 1 a Girona.

Crèdits 20 crèdits ECTS (Diplomatura de Postgrau) 

Perfil Polítics locals

Inici i finalització Octubre 2013 – octubre 2014

Nombre 
d’alumnes matri-
culats

26
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2.- Màster en Govern Local (3a. edició, 60 crèdits ECTS). Curs 
d’Especialització en Administració Pública Local

Durant el curs 2013-14 s’ha iniciat una nova edició del Màster (bienni 
2013-15), organitzat per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba, amb 
la col·laboració de les diputacions catalanes, l’EAPC i el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals (Annex núm. 7).

Crèdits 20 crèdits ECTS (Curs d’Especialització)

Perfil Polítics locals

Inici i finalització Novembre 2013 – juliol 2014

Nombre d’alumnes 
matriculats 28
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3.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió de Personal al Servei 
de les Entitats Locals (4a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba i la Universitat 
Rovira i Virgili, en col·laboració amb les diputacions catalanes, CCOO i 
UGT (Annex núm. 8).

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 Desembre 2013 – juliol 2014

Nombre d’alumnes 
matriculats 32
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4.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis So-
cials Locals (1a. edició) 

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba, amb la 
col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barce-
lona (Annex núm. 9).

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de Postgrau)

Perfil

Personal al servei de les administracions 
locals i personal directiu i de confiança 
amb responsabilitats en l’àmbit dels serveis 
socials 

Inici i finalització Setembre 2013 – juliol 2014

Nombre d’alumnes 
matriculats 34
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3.1.3 Període acadèmic 2014 - 15

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

Durant el curs 2014-15 s’ha iniciat la Diplomatura de Postgrau de la 
3a. edició del Màster. 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 núm. 10).

Crèdits 25 crèdits ECTS (Diplomatura de Postgrau)

Perfil Polítics locals

Inici i finalització Setembre 2014 – abril 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 25
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2.-  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 i la Universitat 
Rovira i Virgili, en col·laboració amb les diputacions catalanes, el De-
partament de Governació i Relacions Institucionals, CCOO, UGT i CSI-
CSIF (Annex núm. 11).  

Crèdits
30 crèdits ECTS (Diplomatura de Post-
grau)

Perfil

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

Inici i finalització Març 2014 – novembre 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 23



Memòria bianual de les activitats desenvolupades  per la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (2013-2014)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 15

3.- Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials 
Locals (2a. edició) 

Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba, amb la 
col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barce-
lona (Annex núm. 12).

Crèdits
30 crèdits ECTS (Diplomatura de 
Postgrau)

Perfil

Personal al servei de les adminis-
tracions locals i personal directiu i 
de confiança amb responsabilitats 
en l’àmbit dels serveis socials

Inici i finalització Novembre  2014 – setembre 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 16
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4.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública del Desenvolupa-
ment, 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 Institucio-
nals i les diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona (Annex núm. 13).

Crèdits
30 crèdits ECTS (Diplomatura de 
Postgrau)

Perfil

Personal al servei de les administracions 
locals de l’àmbit dels serveis de promo-
ció econòmica, ocupació, desenvolupa-
ment local i foment de l’emprenedoria

Inici i finalització Octubre  2014 – juliol 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 24
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5.-  Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (2a. 
edició), 
Organitzada per la FFAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’ACM i el 
Fòrum de Joves Regidors, amb la col·laboració de les diputacions cata-
lanes, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(Annex núm. 14).  

Crèdits 30 crèdits ECTS (Diplomatura de Postgrau)

Perfil
Electes locals, preferiblement menors de 
35 anys

Inici i finalització Maig 2014 – juliol 2015

Nombre d’alumnes 
matriculats 24
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6.-  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, amb la 
col·laboració de les diputacions catalanes i el Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (Annex núm. 15). 

Crèdits
32 crèdits ECTS (Diplomatura de 
Postgrau)

Perfil

Personal al servei de les administra-
cions 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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7.-  Diplomatura de Postgrau en Gestió Gerencial Local. Fun-
ció Directiva. Direcció Pública Local (2a. edició)

Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba, la Universitat 
Rovira i Virgili, l’EAPC i el Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals, amb la col·laboració de les diputacions catalanes (Annex 
núm. 16).

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. 2. Cursos i jornades de formació 
adreçades al personal tècnic i als càrrecs 
electes locals 

3.2.1 Any 2013

A. Cursos durada anual

Matinals Prat de la Riba. Seminari d’Actualització per a Electes Locals 
(3a. edició). 
Programa organitzat per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals, amb la col·laboració del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
l’EAPC, l’INAP i les diputacions catalanes. Aquest programa vol presen-
tar 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. Els monogràfics tractats 
en aquesta edició han estat la seguretat pública, la captació de fons pú-
blics, la prestació de serveis públics, els reptes mediambientals, la ges-
tió pressupostària i comptable i altres aspectes rellevants de l’activitat 
municipal (impugnació de resolucions locals, inexecució de sentències 
i tramitació d’expedients sancionadors) (Annex núm. 17).

Crèdits 6 crèdits ECTS

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

Inici i finalització Gener – desembre 2013

Nombre d’alumnes 
matriculats 28



Memòria bianual de les activitats desenvolupades  per la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (2013-2014)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 21

B.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de For-
mació Continuada de les Administracions Públiques). Són 
programes de formació continuada de curta durada per al 
personal funcionari i laboral de l’Administració local em-
parats en el Conveni de 14 de novembre de 2006 subscrit 
entre la UAB i l’ACM.

Jornada La reforma de la Llei de costes i la seva incidència en els muni-
cipis costaners, organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals i el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. La Jornada se centra en las modificacions 
legislatives generades per l’aprovació de la Llei estatal 2/2013, del 29 
de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la 
Llei 22/1988, del 28 de juliol, de costes (Annex núm. 18).

Lloc i data Barcelona, 18 de juny de 2013

Durada 5,5h

Assistents 52
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Jornada Un canvi de paradigma en l’activitat urbanística municipal: la 
Llei estatal de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals. Jornada sobre la nova orientació donada a l’activitat 
urbanística per la Llei 8/2013, del 26 de juny, de rehabilitació, rege-
neració i renovació urbanes, que centra l’atenció en la recuperació de 
la ciutat consolidada (Annex núm. 19).

Lloc i data Barcelona, 17 de juliol de 2013

Durada 5 hores

Assistents 188
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Jornada sobre qüestions econòmico-financeres d’actualitat pels ens locals 
(II): tancament d’exercici, liquiditat i morositat, entitats instrumentals 
municipals, transparència i novetats legislatives 
Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurí-
dics Locals i l’Ajuntament de Barcelona. Jornada que analitza aspectes 
relatius a la planificació i gestió econòmico-financera dels governs 
locals (Annex núm. 20).

Lloc i data Barcelona, 19 de novembre de 2013

Durada 7,5 hores

Assistents 129
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Jornada sobre les autoritzacions administratives municipals en l’àmbit de 
les activitats agrícoles i ramaderes
Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Ju-
rídics Locals, la Diputació de Lleida i el CSITAL-Lleida. Jornada so-
bre la problemàtica de les autoritzacions administratives en sòl no 
urbanitzable, en especial les relatives a les explotacions agrícoles i 
ramaderes (Annex núm. 21).

Lloc i data Lleida, 18 de desembre de 2013

Durada 5 hores

Assistents 40
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C.- Cursos i jornades adreçats als càrrecs electes locals, a 
l’empara del Conveni de 5 de setembre de 2007 subscrit 
entre la UAB i la FAAEE.

Jornada Ètica i transparència en la gestió pública local 
Organitzada per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals. Jornada que analitza conceptes de plena incidència en 
la gestió pública dels governs locals com l’ètica i la integritat pública, 
la transparència, el govern obert, etc. (Annex núm. 22).

Lloc i data Barcelona, 5 de març de 2013

Durada 8 hores

Assistents 79
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Jornada La transformació dels governs locals en un context de crisi. 
Propostes per aprendre a gestionar els nous reptes
Organitzada per la FAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals i la Diputació de Barcelona. Jornada que analitza la 
gestió pública local en l’actual conjuntura de crisi econòmica i pro-
posa solucions per superar la precarietat mitjançant diverses fórmu-
les com la planificació estratègica, la cooperació interadministrativa i 
l’optimització dels recursos econòmics, entre d’altres (Annex núm. 23).

Lloc i data Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 d’abril de 2013

Durada 8 hores

Assistents 112
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Jornada La gestió de subvencions públiques als governs locals i el 
Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona (3 edicions)
Organitzada per la Diputació de Barcelona, la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals i la FAAEE. Jornada que té per objectiu 
proporcionar eines per facilitar la gestió de subvencions en el món 
local (Annex núm. 24).

Lloc i data
Vilafranca del Penedès, 15 d’abril de 2013 
Vic, 16 d’abril de 2013 
Mataró, 17 d’abril de 2013

Durada 3 hores

Assistents
29 (Vilafranca del Penedès)
34 (Vic)
30 (Mataró)
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Jornada El valor de la participació ciutadana en la formulació i 
implementació de les polítiques públiques locals
Organitzada la FAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurí-
dics Locals i la Diputació de Barcelona. Jornada que analitza els me-
canismes de participació dels ciutadans en l’esfera pública i fa una 
anàlisi de la seva influència en les decisions adoptades pels governs 
locals (Annex núm. 25).

Lloc i data Barcelona, 14 de maig de 2013

Durada 5,5 hores

Assistents 65
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Jornada sobre qüestions econòmico-financeres d’actualitat pels ens locals 
(I): la normativa comptable, el retiment de comptes i l’avaluació de 
serveis locals
Organitzada per la FAAEE, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals i l’ACM. Jornada que analitza aspectes relatius a la 
planificació i gestió econòmico-financera dels governs locals (Annex 
núm. 26).

Lloc i data Barcelona, 16 de setembre de 2013

Durada 8 hores

Assistents 99
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D.- Altres cursos i congressos organitzats per la Càtedra En-
ric Prat de la Riba 

Curs sobre la gestió dels serveis socials locals
Organitzat per la Diputació de Barcelona i la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB. Curs de formació interna del 
personal de la Diputació de Barcelona que treballa en l’àmbit dels 
serveis socials (Annex núm. 27).

Lloc i data Barcelona, desembre de 2013

Durada 20 hores

Assistents Indeterminat

Congreso sobre urbanismo y cultura: de la cultura urbanística al urbanis-
mo de la cultura
Organitzat per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Lo-
cals de la UAB i la Universitat de Santiago de Compostela, amb la 
col·laboració de l’Institut Ramon Llull i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili (An-
nex núm. 28).

Lloc i data
Santiago de Compostela,  
13 i 14 de desembre de 2013

Durada 8,5 hores

Assistents 137
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Lloc i data Barcelona, desembre de 2013

Durada 20 hores

Assistents Indeterminat

Lloc i data
Santiago de Compostela,  
13 i 14 de desembre de 2013

Durada 8,5 hores

Assistents 137

3.2.2 Any 2014

A. Cursos de durada anual

Matinals Prat de la Riba. Seminari d’Actualització per a Electes Locals 
(4a. edició). 
Programa organitzat per la FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis 
Jurídics Locals, amb la col·laboració del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
el Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’EAPC, l’INAP i les 
diputacions catalanes. Aquest programa vol informar sobre les novetats 
normatives i jurisprudencials que afecten l’àmbit jurídic local, així com ana-
litzar i debatre blocs temàtics d’actualitat i interès tant des d’una perspectiva 
teòrica com pràctica. Els monogràfics tractats en aquesta edició han estat 
els efectes de la Llei de racionalització i sostenibilitat en els governs locals 
de Catalunya, la transparència, l’elaboració del discurs polític, les hisendes 
locals, el personal al servei de les administracions locals i altres aspectes 
rellevants de l’activitat municipal (les ciutats sostenibles i l’eficiència ener-
gètica, les dedicacions i remuneracions dels càrrecs electes i els avantatges i 
inconvenients de l’administració electrònica) (Annex núm. 29).

Crèdits 6 crèdits ECTS

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

Inici i finalització Gener – desembre 2014

Nombre d’alumnes 
matriculats 40
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B.- Cursos i jornades integrades en l’AFCAP (Acord de For-
mació Continuada de les Administracions Públiques). Són 
programes de formació continuada de curta durada per al 
personal funcionari i laboral de l’Administració local em-
parats en el Conveni de 14 de novembre de 2006 i altres 
convenis específics subscrits entre la UAB i l’ACM.

Seminari de reflexió. Els nous reptes de la contractació pública local 
Organitzat per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Ju-
rídics Locals. Jornada sobre el nou règim de la contractació pública 
derivat de l’aprovació d’un paquet de mesures legislatives de dret 
europeu i de dret intern (Annex núm. 30).

Lloc i data Barcelona, 22  i 29 d’abril i 6 de maig de 2014

Durada 15,5 hores

Assistents 157
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Jornada El Reglament de protecció de la legalitat urbanística: la interven-
ció ex ante i ex post en les actuacions urbanístiques
Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba i el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Jornada d’estudi del Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística a Catalunya (Annex 
núm. 31).

Lloc i data Barcelona, 27 de juny de 2014

Durada 5 hores

Assistents 191
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Seminari de reflexió. Els nous reptes de la contractació pública local 
(II): aspectes pràctics de la contractació electrònica i la tramitació del 
procediment negociat
Organitzat per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurí-
dics Locals, amb la Diputació de Barcelona. Jornada sobre l’ús de les 
noves tecnologies en la contractació pública, amb especial referència 
a la facturació electrònica, i la tramitació del procediment negociat 
(Annex núm. 32).

Lloc i data Barcelona, 30 de setembre i 7 d’octubre de 2014

Durada  13,5 hores

Assistents 48
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Jornada Consolidant les noves tendències en l’organització i funcionament 
del sector públic
Organitzada per l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Ju-
rídics Locals, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Barcelonès. Jornada que analitza les mesures de 
simplificació i racionalització introduïdes per la normativa més recent 
i la seva incidència en els governs locals (Annex núm. 33).

Lloc i data Barcelona, 18 i 25 de novembre de 2014

Durada 10 hores

Assistents 61
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C.- Cursos i jornades adreçats als càrrecs electes locals, a 
l’empara del Conveni de 5 de setembre de 2007 subscrit 
entre la UAB i la FAAEE. 

VIII Setmana Municipal
Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’EAPC i les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Primera edició 
d’aquest programa formatiu que té la intenció de recuperar l’obra de la 
Mancomunitat de Catalunya, institució que va iniciar aquesta activitat 
formativa l’any 1915. Aquesta primera reedició de les setmanes muni-
cipals s’ha ocupat dels temes següents: la redefinició del sector públic 
local, la responsabilitat patrimonial de l’Administració local, la gestió 
del patrimoni municipal i la promoció econòmica local (Annex núm. 34

Lloc i data Barcelona, 30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol de 2014

Durada 10 hores

Assistents 64
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Escola d’Estiu de Governs Locals
Organitzada per l’ACM, la Càtedra Enric Prat de la Riba i la Diputació de 
Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Universitària del Bages i 
les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona. Primera edició d’aquesta 
activitat formativa destinada als electes locals i que enguany s’ha centrat 
en els temes següents: el conflicte en defensa de l’autonomia local, la 
transferència de competències entre els governs locals i la Generalitat 
en el marc de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, innovació i lideratge, bon govern i qualitat democràtica, finança-
ment autonòmic i hisendes locals, política regional i fons estructurals 
i de cohesió. Una taula rodona sobre els nacionalismes en el marc de 
la reforma dels estats compostos va posar punt i final a aquesta edició 

Lloc i data Manresa, 19 i 20 de setembre de 2014

Durada 10 hores

Assistents 88
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D.- Altres cursos i congressos organitzats per la Càtedra En-
ric Prat de la Riba

Seminari d’investigació Anhels i experiències d’autogovern: de la Manco-
munitat al dret a decidir
Realitzat en el marc de la XLVI Universitat Catalana d’Estiu de Prada. El 
seminari ha estat organitzat per la Càtedra Enric Prat de la Riba amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i la Universitat Catalana d’Estiu. 
(Annex núm. 36).

Lloc i data Prada (Conflent), 18 i 19 d’agost de 2014

Assistents Indeterminat (l’assistencia és lliure)
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Congrés Universitari 1914-2014: La petja de la Mancomunitat de Catalunya
Organitzat per la Càtedra Enric Prat de la Riba, amb la col·laboració de 
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Congrés que 
analitza el paper de la Mancomunitat de Catalunya i la seva obra més 
important (Annex núm. 37).

Lloc i data
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 i 18 de 
desembre de 2014

Durada 14 hores

Assistents 114

E.- Altres cursos i congressos amb col·laboració de la Càte-
dra Enric Prat de la Riba

Jornada Governs Locals: km 0. Interrogants i reptes sobre el 
futur del món local: La Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. Incidència i aplicació als governs de Catalunya 
Barcelona, Parlament de Catalunya, 17 i 18 de febrer de 2014. (Annex 
núm. 38).

LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. INCIDÈNCIA I APLICACIÓ
ALS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

17 i 18 de febrer de 2014
Parlament de Catalunya

Coordinació
Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona
Marc Pifarré Estrada, secretari del Consell de Governs Locals de Catalunya
Josep Maria Sabaté Vidal, director de Serveis de la Coordinació General de la Diputació de Barcelona

Consell de Governs
Locals de Catalunya

Organitzen

17 i 18 de febrer de 2014
Parlament de Catalunya

La Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració 
Local. Incidència i aplicació als 
governs locals de Catalunya
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Jornada L’impacte de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local en el règim local de Catalunya
Organitzada per la Diputació de Tarragona, la Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals i l’ACM. Tarragona, 20 de febrer de 2014. 
(Annex núm. 39).

Jornada sobre La Gran Guerra i Catalunya, 1914-1918
Organitzat pel Grup de Recerca LSTEU (Llibertat, Seguretat i 
Transfor-macions de l’Estat) de la UAB, al Campus de l’IESDE (Institut 
Europeu de Seguretat i defensa d’ECOSED) i Càtedra Enric Prat de la 
Riba d’Estudis Jurídics Locals. Universitat Autònoma de Barcelona, 26 
de juny de 2014. (Annex núm. 40)

Congrés Internacional de Medi Ambient (12a. edició).  IUCNAEL 
Colloquium “Energy for a fair society in a safe planet”

Organitzat pel CEDAT (Universitat Rovira i Virgili). Tarragona, del 30 de 
juny al 4 de juliol de 2014. (Annex núm. 41)
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Conferència El paper dels governs locals en la construcció de la 
nacionalitat catalana
A càrrec del Sr. Miquel Roca i Junyent, titular de la Càtedra Enric Prat 
de la Riba d’Estudis Jurídics Locals. Diputació de Barcelona, 17 de 
juny de 2014.

Màster en gestió eficaç d’administracions públiques
Organitzat per la Universitat de Barcelona i l’EAE Business School. OBS, 
curs 2012-2013 (III edició).






