
Tarragona, curs acadèmic 2019-2020 

I. PRESENTACIÓ 
Els ens locals configuren una part molt important de l’Administració pública de Catalunya, amb una gran trans-
cendència, atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, per això, tenen com a missió 
la consecució del seu benestar. El gran nombre de municipis i d’ens supramunicipals, l’existència de comarques i 
d’altres administracions locals, i, també, d’administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu 
servei sigui molt nombrós a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i requereixi d’una 
formació especialitzada i multidisciplinar en els diferents àmbits que afecten el món local. 

En aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV) i la Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (EAPC) organitzen el Diploma de postgrau en dret local de Tarragona, curs acadèmic 2018-
2019, en el marc del Màster en Gestió i Dret local de Tarragona, XIII edició, bienni 2018-2020 -la primera edició dels 
quals es realitzà en el  bienni 1993-1995-, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i el suport de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (ACM).  
 

II.  OBJECTIUS 
 Formar tècnics d’administració local de nivell mig i superior que ocupen llocs de treball als ens locals de Catalu-

nya, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública. 
 

 Capacitar professionalment en els àmbits propis de l’Administració local les persones que vulguin accedir a les 
diferents subescales de funcionaris d’Administració local amb habilitació estatal o que ja hi treballin. 

 

 Formar altres professionals jurídics que operin en l’àmbit de les administracions locals de Catalunya  
 
 

III. Destinataris 
Llicenciats, diplomats o graduats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i de l’adminis-
tració i sociologia i amb altres titulacions superiors que permetin l’accés als cossos funcionarials dels grups A1 i A2 
i el seu equivalents a la contractació laboral  
 
 

IV. ESTRUCTURA 
El Màster en gestió i dret local  (70 crèdits ECTS) està estructurat en dos programes de postgrau: el Diploma de 
postgrau en dret urbanístic (70 crèdits ECTS, curs acadèmic, 2058-2019) i el Diploma de postgrau en dret local  (30 
crèdits ECTS, curs acadèmic, 2019-2020), i un projecte o treball final de màster  (10 crèdits ECTS) 
 
 

V. AVALUACIÓ 
El Diploma de postgrau en dret urbanístic i el Diploma de postgrau en dret local s’avaluen mitjançant la resolució 
de supòsits pràctics presencials al llarg de sengles programes. En tot cas, és obligatòria l’assistència al 80% de les 
classes. I el Màster en gestió i dret local amb la realització d’un projecte o treball final de màster  
 

VI. TITULACIÓ 

La superació d’aquests estudis comporta l’atorgament dels títols interuniversitaris de Màster en gestió i dret 
local, i de forma independent, del Diploma de postgrau en dret urbanístic i del Diploma de postgrau en dret local, 
atorgats conjuntament per la URV i la UAB. 

Aquests títols donen dret al reconeixement de mèrits en els diferents processos selectius per accedir a les admi-
nistracions públiques catalanes. Aquest programa fou homologat als efectes de la funció pública per Acord de 
19 d'octubre de 1990 del Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya confirmat per Acord de 
27 d'octubre de 1997  



VII. PLA D’ESTUDIS 
 

Diploma de postgrau en dret urbanístic  (30 ECTS) 

Mòdul I.- Marc general  (6 cr. ECTS) 
 

1. Organització territorial política i administrativa de Catalunya  
2. Organització i competències locals  
3. Dret de la Unió Europea i ens locals  
0. Règim electoral local  
5. Habilitats directives  
 

Mòdul II.- Règim jurídic local  (6 cr. ECTS) 

7. Règim jurídic dels actes de l’administració local  
8. Administració electrònica i procediment administratiu local  
9. Govern obert i transparència  
11. Contractació administrativa local  
12. Personal al servei de l’administració local  
13. Procés contenciós administratiu  
 

Mòdul III.- Activitat administrativa local  (6 cr. ECTS) 
 

10. Activitat de limitació  
15. Activitat de foment  
12. Serveis públics locals  
17. Iniciativa econòmica local 
18. Responsabilitat patrimonial 
19. Inspecció local  
20. Activitat sancionadora local  
21. Béns de l’administració local  
22. Expropiació forçosa  
23. Medi ambient i ens locals  
 

Mòdul IV.- Règim  econòmic administratiu (6 cr. ECTS) 

20. Activitat econòmica administrativa local: tributs 
25. Activitat econòmica administrativa local: procediments tributaris 
22. Activitat econòmica administrativa local: gestió pressupostària  
27. Activitat econòmica administrativa local: control i fiscalització 
 

Mòdul V.- Pràctica  (6 cr. ECTS) 

28. Pràctica local  
29. Practica final integrada 
 

VIII.  DOCENTS 
 

Dr. Joan Amenós i Àlamo, professor titular de dret administratiu, UAB 

Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis, professor visitant de dret administratiu, UPF 

Dra. Susana Borràs i Pentinat, professora agregada de dret internacional públic i relacions internacionals, URV 

Dr. Joaquim Borrell i Mestre, magistrat emèrit, Sala Contenciosa Administrativa, Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya i membre emèrit, Consell Consultiu, Generalitat de Catalunya 

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

Dr. Enric Brull i Alabart, director, Àrea de Coneixement i Qualitat, Diputació de Tarragona i professor associat 

de gestió d’empreses, URV 

Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona 

Dra. Sílvia Carmona Garías, lletrada, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i  professora associada de dret adminis-

tratiu, URV 

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV 

Marta Cassany i Virgili, directora, Serveis Territorials de Tarragona, Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies i professora associada de dret administratiu, URV  

Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i coordinador general, SAM, Diputació de Tarragona i professor honorari de 

dret administratiu, URV 

Dr. Endrius Eliseo Cocciolo, professor agregat interí de dret administratiu, URV 

Esther Codina i Trescens, cap, servei d’Embargaments, Agència Tributària de Catalunya 

Dra. Bàrbara Egea i Oliver, cap de secció de gestió estratègica i transparència, Diputació de Tarragona 

Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL 

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret admi-

nistratiu, URV 

Dr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general, Diputació de Barcelona i professor associat de 

dret administratiu, URV 

Dra. Marta Franch i Saguer, professora titular de dret administratiu, UAB 

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

Dra. Carolina Gala Durán, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social, UAB 

Maricruz Gallardo i Ruíz, secretària-interventora interina, Ajuntament de Riudecols i professora associada de 

dret administratiu, URV 

Blanca Gifre i Álvarez, advocada i professora associada de dret administratiu, URV 

Dra. Judith Gifreu i Font, professor titular de dret administratiu, URV 

Àlex Grau i  Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarrago-

na i professor associat de dret administratiu, URV 

Dr. José Luís Martínez-Alonso Camps, cap de servei de secretaria general, Diputació de Barcelona i professor 

associat de ciència política, dret constitucional i filosofia del dret, UB 



IX. DIRECCIÓ ACADÈMICA 
 

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’estudis 
jurídics locals Màrius Viadel i Martín, URV 
 

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu i subdirectora, Centre d’Estudis 
Jurídics Ambientals de Tarragona (CEDAT), UAB 
 

Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interna de dret administratiu i subdirectora, 
Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín, URV 
 
XI.  COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada SECTI de dret administratiu, URV 
 

Laura Presicce, professora en formació de de dret administratiu, URV 

Dra. Maria dels Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret admi-

nistratiu, UAB 

Núria Pallarès i Martí, vicesecretària general, Ajuntament de Tarragona i professora associada de dret admi-

nistratiu, URV 

Dra. Anna Pallarès i Serrano, professora agregada de dret administratiu, URV 

Fernando Pallero González, cap de regional de recaptació, Agència Estatal d’Administració Tributària a Tarra-

gona i professor associat d’economia, URV 

Dra. Esther Pano Rey, coordinadora de l’Observatori de Govern Local, Fundació Pi Carles Pi i Sunyer d’estudis 

autonòmics i locals i professora associada de ciència política i de l’administració, UB 

Dra. Montserrat Peretó i García, directora general de planificació i estudis fiscals, Generalitat de Catalunya i 

professora titular de dret financer i tributari, UAB 

Laura Presicce, professora en formació de de dret administratiu, URV 

Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret 

administratiu, URV  

Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada SECTI de dret administratiu, URV 

Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat de dret administratiu, 

URV 

Irene Elena Torralba i Ramírez, oficial major, Ajuntament de Tarragona 

Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interna de dret administratiu, URV 

X. INFORMACIÓ GENERAL 
 

Inscripció  i  matrícula 
 

Setembre  -  octubre 2019 
Mitjançant la web de la Fundació URV, a “Màsters i Postgraus” (Dret i Administració Pública) 
http://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/ambits/ 
 

Fundació URV.- Centre de Formació Permanent 
AV Onze de setembre, 112- Reus 
www.fundacio.urv.cat/formacio 
Sra. Raquel Ramos Morata 
raquel.ramos@fundacio.urv.cat 
Tel. 977 32 70 11 
 

Lloc 
Aules de Formació 
Diputació de Tarragona 
Carles Riba, 2 
Tarragona  
 

Horari 
Dilluns i dimecres de 12.00 a 20.00 h. 
 

Calendari 
Octubre 2019  - juny 2020 
 

Import 
Diploma de postgrau en dret urbanístic.- 2.000.- € 
Diploma de postgrau en dret local.- 2.000.- € 
Màster en gestió i dret local.- 220.- € 
 

Capacitat 
Mínim 20 i màxim 00 participants. 
Tindrà prioritat el personal en actiu al servei dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre. 

http://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/ambits/
http://www.fundacio.urv.cat/formacio
mailto:raquel.ramos@fundacio.urv.cat

