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La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) fou creada 
l’any 2002 per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) i de les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, 
i amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(EAPC). La FAAEE és conscient de la importància d’una correc-
ta direcció i gestió públiques per a què els municipis, les co-
marques i les regions continuïn essent el motor d’Europa.

Per aquest motiu, l’any 2002 es va crear, amb la UAB, l’Escola 
d’Electes Locals com a iniciativa pionera en la formació univer-
sitària dels polítics locals, tant a Catalunya com a l’Estat espa-
nyol. En aquests anys, un gran nombre d’electes han passat per 
les nostres aules, participant en les distintes ofertes formati-
ves de l’Escola d’Electes Locals realitzades arreu de Catalunya, 
amb un alt grau de satisfacció per part dels assistents: els ta-
llers electorals, els cursos especialitzats, les Matinals Prat de la 
Riba i, sobretot, les setze edicions de la Diplomatura de post-
grau en gestió i administració local i les sis edicions del Màster 
en govern local que s’han dut a terme arreu del territori català.

En un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Admi-
nistració local es troba immersa en un procés de reforma del 
seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sosteni-
bilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster 
es presenta com una excel··lent oportunitat per passar revista 
a les competències que exerceixen els ajuntaments (compe-
tències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a 
les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a 
les hisendes municipals i la determinació dels costos dels ser-
veis… i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès 
per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.

OBJECTIUS

• Ser capaç de reconèixer i de fer front amb facilitat als can-
vis i reptes que es produeixen a l’Administració local.

• Identificar l’estructura organitzativa i les competències 
dels ens locals.

• Saber gestionar les relacions que els ajuntaments esta-
bleixin amb d’altres administracions (Estat, Generalitat...)

• Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin 
una millora de la gestió dels ens locals.

• Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d’informació 
jurídiques, polítiques i socials que permetin avançar en 
la planificació de la governabilitat local (participació ciu-
tadana local, enquestes d’opinió, tràmits administratius 
d’informació pública...).

• Respectar i fer respectar l’entorn mediambiental i fomen-
tar el desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible, 
mitjançant l’estudi de les competències i tasques admi-
nistratives implicades (medi ambient, urbanisme, plans 
estratègics...).

• Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els 
recursos humans d’un ajuntament.

• Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són 
competència de l’Administració local.

• Distingir el règim aplicable als distints béns propietat dels 
ens locals (demanials i patrimonials).

• Aplicar els procediments administratius previstos legal-
ment (sancionador, expropiatori, contractació adminis-
trativa...)

• Valorar i discutir l’eficàcia de la normativa local existent i 
plantejar propostes de millora

Presentació i objectius

Informació
Import: 800€ per curs + 200€/Màster (TR)
Primer curs: de desembre de 2020 a juny de 2021
Segon curs: de setembre de 2021 a maig de 2022
Treball de recerca: desembre de 2022

Lloc de realització de les sessions presencials: 
Sala de juntes de la Facultat de Dret, UAB
C/ de la Vall Moronta, s/n
08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

Horaris: 
Divendres tarda, de 16 a 20 h.
Dissabte matí, de 9 a 14 h.



Curs d’especialització en Administració pública local 
(2020-2021)

1.- El paper dels ens locals a Europa: un actor polític en as-
cens
2.- El model territorial català: municipi, comarca i  
vegueria.
3.- L’organització i les competències locals. El cartipàs 
municipal.
4.- Els principis de l ’actuació administrativa local. La  
delegació de competències.
5.- L’equip de govern. Governs en minoria i en coalició.
6.- La normativa local: reglaments i ordenances.
7.- El funcionament dels ens locals: actes i acords.
8.- El paper dels electes en el procediment administratiu 
local.
9.- L’estatut del veí i la participació ciutadana.
10.- El règim electoral local.
11.- La transparència i el bon govern a l ’Administració Local
12.- Els drets i els deures polítics i econòmics dels electes.
13.- La responsabilitat civil i penal de l ’electe. Els actes  
polítics.
14.- L’activitat d’intervenció i d’inspecció: les llicències i 
les autoritzacions. Les comunicacions i les declaracions 
responsables.
15.- Les sancions administratives.
16.- Els serveis públics locals i els ens instrumentals.
17.- La societat de la informació i l ’e-administració.
18.- Les hisendes públiques locals: la tributació i el pressu-
post municipals.
19.- L’urbanisme local. 
20.- El control judicial de l ’activitat administrativa. L’exe-
cució de sentències.
21.- Pràcticums I-VII.
22.- Seminaris d’actualitat.

Diplomatura de postgrau en gestió i administració local 
(2021-2022)

1.- Foment i subvencions.
2.- L’expropiació forçosa.
3.- La responsabilitat patrimonial de l ’Administració local.
4.- La contractació administrativa.
5.- Promoció econòmica local.
6.- L’activitat comercial al municipi
7.- Els drets lingüístics a l ’Administració local.
8.- La direcció i gestió dels empleats públics.
9.- El medi ambient i la gestió dels residus.
10.- Les polítiques d’immigració.
11.- Els serveis a les persones. Benestar social i joventut.
12.- Seguretat i prevenció: policia i protecció civil.
13.- La prevenció dels riscos laborals.
14.- La violència de gènere.
15.- Turisme, lleure i cultura. 
16.- La protecció de dades i la gestió del padró.
17.- Les polítiques d’habitatge.
18.- La planificació estratègica local.
19.- Negociació, mediació i resolució de conflictes.
20.- Les habilitats directives i el lideratge en el món local. 
La presa de decisions.
21.- Ètica i política. Principis rectors de l ’actuació dels 
electes locals.
22.- El protocol municipal i l ’organització d’actes.
23.- Premsa, gabinets de comunicació i marketing institu-
cional.
24.- Oratòria i discurs polític.
25.- La gestió positiva de l ’estrès.
26.- La gestió del temps.
27.- La millora de la qualitat: l ’avaluació de la gestió dels 
serveis públics.
28.- El relat polític: storytelling i framing en l ’activitat po-
lítica.
29.- Pràcticums I-VII.
30.- Seminaris d’actualitat.

Programa: estructura i contingut

Inscripcions
Cal formalitzar la inscripció mitjançant la web de l’ACM 
www.acm.cat

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

Direcció
Acadèmica: 
• Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret ad-

ministratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba 
d’Estudis Jurídics Locals, UAB.

• Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de 
dret administratiu , URV.



Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Dr. Joan Amenós Álamo, professor titular de dret administratiu, 
UAB

Sr. Jaume Amill Miralles, economista i director, Daleph-Barce-
lona

Dr. Marc Argemí Ballbè, periodista, director de Sibilare

Dr. Xavier Boltaina Bosch, gerent del Patronat d’Apostes,  
Diputació de Barcelona, i professor associat de dret administra-
tiu, UB

Dr. Joaquim Brugué Torruella, catedràtic de ciència política i de 
l’administració, UdG

Sr. Enric Brull Alabart, cap del Gabinet de Qualitat, Diputació de 
Tarragona, i professor associat d’organització d’empreses, URV

Sr. Albert Calderó Cabré, sotsdirector, Estratègia Local

Dr. Ferran Camas Roda, professor titular dret laboral, UdG 

Sr. Miquel Campà Constans, expert en protocol

Sr. Pedro Carmona Pérez, secretari general, Ajuntament  
d’Esplugues de Llobregat

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret adminis-
tratiu, URV

Dr. Francesc Cid Grau, tresorer i coordinador general, SAM, Di-
putació de Tarragona

Dra. Miriam Cugat Mauri, professora  titular de dret penal, UAB

Sr. Roger Cots Valverde, secretari general, Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat i professor associat de dret constitucional, 
UAB

Sra. Míriam Díez Piñol, professora associada de psicologia  
social, UAB

Sr. Josep Maria Elorduy Vidal, responsable de Projectes Euro-
peus i Regió del Coneixement, Diputació de Tarragona, i profes-
sor associat de dret administratiu, URV

Dr. Pere Espaulella Afán de Rivera, tècnic d’administració  
general adjunt a intervenció, Ajuntament de La Garriga 

Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret adminis-
tratiu, UdL

Dr. Joan Anton Font Montclús, secretari general, Ajuntament de 
Tarragona, i professor associat de dret administratiu, URV

Dr. Xavier Forcadell Esteller, coordinador de l’Àrea d’Innovació, 
Governs locals i cohesió territorial, Diputació de Barcelona, i pro-
fessor associat de dret administratiu, URV

Dra. Marta Franch Saguer, professora titular de dret administra-
tiu, UAB

Dr. Josep Ramon Fuentes Gassó, professor titular de dret  
administratiu, URV

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret adminis-
tratiu, i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis  
Jurídics Locals, UAB

Dra. Susanna Borràs Pentinat, professora titular de dret inter-
nacional públic i dret comunitari, URV

Sr. Josep González Escoda, secretari-interventor, Ajuntament 
de La Pobla de Mafumet

Professorat

Requisits i admissió
Nombre de places: 22

Tenir la condició d’electe local i la titulació universitària  
corresponent:
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació 

de postgrau en gestió i administració local.
• Titulació superior de 1r. o 2n. cicle per obtenir la titulació 

de Màster en govern local.

Les persones que vulguin matricular-se en la Diplomatura de 
postgrau i en el Màster sense tenir titulació universitària ho po-
den fer i obtindran una certificació universitària dels estudis 
realitzats. 

Destinataris
Electes locals



Titulació
La UAB atorgarà la titulació universitària pròpia adaptada a 
les determinacions del procés de convergència dels estudis 
d’ensenyament superior de Bolonya, d’acord amb la titulació 
d’accés dels participants:

Certificat d’assistència i/o d’aprofitament del Curs 
d’especialització en Administració pública local (si es supera el 
primer curs, 2020-2021).

Diplomatura de postgrau en gestió i administració local (si es 
disposa d’una titulació universitària de primer o segon cicle –lli-
cenciatura, grau o diplomatura– i es superen els dos cursos rea-
litzats durant el període 2020-2021 i 2021-2022).

Màster en govern local (si es disposa d’una titulació universi-
tària de primer o segon cicle, s’obté la Diplomatura de postgrau 
en gestió i administració local i es presenta, en defensa pública, 
un treball de recerca sobre un tema d’interès local).

Dra. Montserrat Iglesias Lucia, professora de dret administratiu, 
UAB

Sr. José María Macias Castaño, advocat i professor associat de 
dret administratiu, UAB

Sra. Joana Marí Cardona, responsable de Consultoria del  
Registre de Protecció de Dades, Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Lluís Martínez-Alonso Camps, director dels Serveis de  
Secretaria General, Diputació de Barcelona, i professor associat 
de dret constitucional, UPF

Dr. Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política i de  
l’administració, UB

Sr. Ramon Minoves Pujols, professor, TSI-ESADE-URL

Dr. Josep Mir Bagó, professor titular de dret administratiu, UPF

Dr. Ramon Moles Plaza, professor titular de dret administratiu, 
UAB

Sr. Jordi Oliveres Prats, director, Estratègia Local

Sra. Neus Ollé Povill, lletrada, Diputació de Tarragona

Dr. Xavier Pastor Pérez, politòleg, membre del Grup de Recerca i 
Estudi dels Conflictes (GREC)

Sra. Sílvia Planet Robles, responsable d’assumptes penals, De-
partament d’Interior, Generalitat de Catalunya

Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, professor titular de dret del tre-
ball i de la seguretat social, URV

Sr. Pablo Molina Alegre, advocat, soci, Bufet Garrigues S,L.P

Sr. Baldomero Rovira López, interventor, Ajuntament de Reus

Dr. Josep Maria Sabadé Vidal, vicesecretari, Ajuntament de 
Reus, i professor associat de dret administratiu, URV

Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’administració local

Sr. Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes  
Contenciosos, Generalitat de Catalunya

Dr. Jaume Vernet i Llobet, catedràtic de dret constitucional, URV, 
i ex-conseller, Consell de Garanties Estatutàries



Amb la col·laboració de:

I el suport de:
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