
Diploma de postgrau en règim jurídic de  
l’atenció a la persona en matèria social 

Tarragona, I. edició, curs acadèmic 2019-2020 

I. PRESENTACIÓ 
 

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials estableix un nou model de prestació de serveis socials, que hi 
garanteix el dret d’accés universal al conjunt de ciutadanes i ciutadans de Catalunya; en el qual  les competèn-
cies son exercides per l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els municipis, amb més de 
20.000 habitants.  

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència comporta una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials, tant des d’un punt de vista 
material com transversal; atès que afecta a molts col·lectius amb risc d’exclusió social com la infància i la joven-
tut, la gent gran, la discapacitat, l’estrangeria, el gènere, les addiccions, l’emergència habitacional, la pobresa 
energètica o la pobresa.  

Així doncs, a Catalunya s’ha establert un verdader Sistema de Serveis Socials, amb un règim jurídic propi que 
per primer cop entén el dret d’accés als serveis socials com un dret de caràcter subjectiu. Entre d’altres qües-
tions, l’atenció als usuaris es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn persona i família i 
es determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector; així com la cooperació 
interadministrativa.  

El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es configura com a 
un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudiar amb profunditat i amb aquest 
objectiu aquest curs acadèmic 2019-2020 la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV 
(FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, i la Xarxa Sani-
tària i Social Santa Tecla i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies organitzen la primera edició del 
Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, amb el suport de la Diputació de 
Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) . 

II. OBJECTIU 
 

Analitzar l’Ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social que requereix de juristes especialit-
zats que operin a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat; 
així com l’especialització jurídica dels professionals dels serveis socials i altres àmbits concurrents, que ope-
ren en aquests ens públics i privats. 
 

III. DESTINATARIS 
 

 Tècnics de serveis socials 
 Responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social 
 Tècnics i lletrats d’administracions públiques, especialment locals 
 Assessors jurídics i lletrats d’entitats del tercer sector i d’altres proveïdors  de serveis socials. 
 Advocats en exercici professional 
 Llicenciades, diplomades i graduades en treball social, educació social, dret, gestió i administració pública, 

psicologia, psicopedagogia, administració i direcció d’empreses, relacions labora i ocupació, sociologia, 
ciències polítiques i de l’administració  



 

IV. ESTRUCTURA 
 

El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social està adaptat a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits, amb una 
càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS, estructurats en 5 grans blocs i 19 seminaris de contingut teòric i 
pràctic i un exercici o treball final. 
 

V. AVALUACIÓ 
 

El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social s’avalua mitjançant 
la resolució de supòsits pràctics al llarg del programa i la realització un exercici o treball final. En tot cas, 
és obligatòria l’assistència al 80% de les sessions presencials. 
 
VI. TITULACIÓ 
 

La superació d’aquests estudis comporta l’assoliment del títol universitari de Diploma de postgrau en 
règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili, d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
VII. DIRECCIÓ ACADÈMICA 
 

Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i responsable 
de l'ensenyament de Treball Social, URV 
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL 
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’estudis 
jurídics locals Màrius Viadel i Martín, URV 
 
VIII. COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora de treball social, URV 
Dra. Marina Rodríguez Beas, professora contractada SECTI de dret administratiu, URV 

IX . INFORMACIÓ GENERAL 
 
Inscripció i matrícula 
 

Juliol -  octubre de 2019 
Mitjançant la web de la Fundació URV, a “Màsters i Postgraus”  
 http://www.fundacio.urv.cat/
diploma_de_postgrau_en_regim_juridic_de_l_atencio_a_la_persona_en_materia_social/of/
CAT/EJUAPEDA-A1-2019-1  
 
Fundació URV.- Centre de Formació Permanent 
AV Onze de setembre, 112- Reus 
www.fundacio.urv.cat/formacio 
Sra. Raquel Ramos 
raquel.ramos@fundacio.urv.cat 
Tel. 977327411 
 
Impartició 
Facultat de Ciències Jurídiques  
Universitat Rovira i Virgili 
Av. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
  
Horari 
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 h. 
 
Calendari 
Octubre 2019 – Juny 2020 
 
Import 
2.200.- € 
 
Llocs 
Mínim 20 i  màxim 40 participants. 

http://www.fundacio.urv.cat/formacio
mailto:raquel.ramos@fundacio.urv.cat


8 .- Gestió de serveis socials locals  
- Gestió del serveis socials locals 
- Gestió de serveis especialitzats delegats 
 

III.- Activitat d’atenció a la persona en matèria social (8 cr. ECTS) 
 

9. Provisió dels serveis socials  
- Autorització i registre, acreditació i homologació i  
- Comunicació prèvia i declaració responsable 
 

10. Formes de prestació en l’àmbit social  
- Prestació pública: fórmules contractuals i no contractuals 
- Prestació per la iniciativa privada  
 

11.- Mecanismes de control en l’àmbit social 
- Drets dels consumidors i usuaris  
- Accés a la informació 
- Protecció de dades i confidencialitat 
- Transparència i bon govern 
- Sindicatura de greuges i àmbit social  
- Ministeri fiscal i comissionats parlamentaris 
 

12. Responsabilitat i àmbit social  
- Responsabilitat administrativa  
- Responsabilitat civil de la prestació privada 
- Responsabilitat penal i responsabilitat civil derivada de delicte 
 

13. Litigiositat en l’àmbit social  
- Administrativa  
- Social  
- Civil  
- Penal 
 

14. Gestió del personal a les entitats socials  
- Gestió en l’àmbit públic 
- Gestió en l’àmbit privat 
 

15. Finançament del sistema de serveis socials  
- Costos de referència 
- Quota social i copagament 
 

16. Institucions de protecció de la persona  
- Institucions de caràcter personal 
- Institucions de caràcter patrimonial 

X . PLA D’ESTUDIS 

Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social (30 ECTS) 
 

I. Marc general de l’atenció a la persona en matèria social (4 cr. ECTS) 
 

1. Introducció  
- Objectius del mil·lenni, grans reptes, i  drets digitals: nous desafiaments per a l’atenció a las persones 

en l’àmbit social  
- El sistema d’atenció a la persona i el Weltfare State 
- Marc internacional i europeu  
- Conceptes generals dels serveis socials 
- Ètica i serveis socials 
 

2.Tercer Sector 
- Conceptualització 
- ONG’s i iniciativa privada sense ànim de lucre 
- Gestió d’entitats 
 

3.- ntroducció a l’administració pública  
- Procediment administratiu electrònic 
- Convenis administratius  
- Activitat de limitació  
- Activitat de foment  
- Activitat de servei públic  
- .Inspecció administrativa 
- .Règim sancionador  
 

II. Model de l’atenció a la persona en matèria social (5 cr. ECTS) 
 

4.- Sistema de serveis socials 
- Marc general 
- Competències en matèria de serveis socials  
- Cartera de serveis socials 
- Serveis socials bàsics locals 
- Serveis socials especialitzats  
 

5.- Prestacions del sistema de serveis socials  
- Renda garantia de ciutadania 
- Prestacions socials no contributives de la Seguretat Social  
- Prestacions del sistema de protecció a la dependència  
 

6.- Estructura dels serveis socials  
- Organització administrativa  
- Direcció, ordenació, control i supervisió administrativa  
 

7.- Personificacions jurídiques en l’àmbit social  
- Entitats de caràcter privat: lucratives i no lucratives  
- Ens instrumentals de caràcter públic  



Ferran Busquets i Forès, director, Fundació Arrels  
Jesús Maria del Cacho Ribera, jutge de menors, Tarragona i professor associat de dret penal, URV 
Dra. Sílvia Carmona i Garias, lletrada dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professora 
associada de dret administratiu, URV 
Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV 
Marta Cassany i Virgili, directora, Serveis Territorials a Tarragona, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Generalitat de Catalunya i professora associada de dret administratiu, URV 
Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC 
Laura Costa Quiñonero, lletrada responsable de la coordinació jurídica de serveis socials, Assessoria Jurí-
dica, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 
Xavier Delgado Alonso, coordinador, Programes d'Inclusió i Cohesió Social, Direcció General de Serveis 
Socials, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya  
Angel Díaz Ansón, coordinador, Inspecció, Àmbit de col·lectius amb risc, Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies  
Judit Esteve Izquierdo, cap de relacions institucionals, CARREFOUR i professora associada de dret admi-
nistratiu, URV  
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL  
Natàlia Ferré i Giró, adjunta, Síndica de Greuges de Barcelona  
Josep Maria Ferré i Jodrà, coordinador de l’àrea d’assessorament, Assessoria Jurídica, Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 
Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i responsable de 
l'ensenyament de Treball Social, URV 
Assumpta Fortuny i Capafons, coordinadora, Federació ALLEM, Lleida 
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV 
Carme Galicia Badia, cap, Unitat d’Atenció Primària, Consell Comarcal del Tarragonès (AFEGIR) 
Dra. Cristina García Moreno, professora agregada de treball social, URV 

Sílvia García i Nogué, lletrada, Fundació Privada Tutelar ACIDH  
Josep Ginesta i Vicente, secretari general, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de 
Catalunya 
Rafael Gomáriz i Parra, cap, assessoria Jurídica, Servei Català de la Salut, Departament de salut, Generali-
tat de Catalunya  
Esther Gonzalez Aznar, advocada, Assessoria Jurídica, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Generalitat de Catalunya  
Àngels Granados i Serrano, cap de l’àrea de Benestar Social, Ajuntament de Reus 
Sílvia Grau i Fontanals, directora operativa d'actuacions d'urgència en matèria d'habitatge, Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya 
Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de 
Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 
Pere Grau i Valls, advocat i lletrat, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
Noemí Hernández Vallverdú, assessora jurídica, Oficina de l’Habitatge, Ajuntament de Reus  
Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'afers socials i famílies, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Generalitat de Catalunya 
Dr. Antonio López Peláez, catedràtic de treball social i serveis socials, UNED 
Susana Marín i Dios, advocada en cap, Departament d’educació, Generalitat de Catalunya 
Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu, UPF i vocal, Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública (GAIP) 

 

IV.  Àmbits d’atenció a la persona en matèria social (4 cr. ECTS) 
 

17. Prestacions socials residencials 
- Conceptualització i tipologia de centres  
- Estatut jurídic del usuari  
 

18.  Àmbits concurrents  
- La prestació de serveis a la persona: entre salut i serveis socials  
- Serveis i prestacions de caràcter sanitari 
- Serveis educatius 
 

19. Àmbits sectorials  
- Infància i adolescència 
- Violència de gènere 
- Gent gran  
- Discapacitats 
- Malalties i trastorns mentals  
- Addiccions 
- Pobresa energètica 
- Emergència habitacional 
- Pobresa i sensellarisme 
- Migracions, estrangeria i refugiats 

 

V. Praxis (8 cr. ECTS) 
- Pràcticum  
- Exercici o treball final   

XI . DOCENTS 
 

Elisa Abellán Hernández, presidenta, Consell de Deontologia Professional, Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya i professora associada de treball social, URV 
Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, president, Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
Dr. Manuel Aguilar i Hendrickson, professor titular de treball social, UB 
Carles Alegret i Bartolín, lletrat dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professor 
associat de dret mercantil, URV 
Dr. Joan Amenos i Álamo, professor titular de dret administratiu, UAB 
Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora de treball social, URV 
Cristina Aranda Hernández, economista, Subdirecció General d’Anàlisi i Seguiment de les Despeses, 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia, Generalitat de Catalunya  
Joan Aregio i Navarro, cap dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, professor honora-
ri de dret administratiu, URV 
Àngels Armengol Armengol, tècnica d’administració general, Ajuntament de Valls i professora asso-
ciada de treball social, URV 
Francesc Josep Artero i Juan, advocat i professor associat de dret administratiu, URV 
Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís, professor titular de dret administratiu, UPF 
Josep Miquel Beltrán i Mauri, director gerent, Institut Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de 
Tarragona 
Dr. Àngel Gabriel Belzunegui Eraso, professor titular de sociologia, URV 



Ángel Miret i Serra, coordinador, Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades, Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya  
Francesc de Borja Moreno Pantrigo, coordinador de la representació i defensa, Assessoria 
Jurídica, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya  
Dra. Elisa Moreu Carbonell, professora titular de dret administratiu, UZ 
Dra. Maria Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora associada 
de dret administratiu, UAB 
Àfrica Ortiz López, advocada, Col·lectiu Ronda de Tarragona  
Dr. Xavier Pelegrí i Viaña, professor col·laborador permanent de treball social, UdL 
Teresa Rosell i Gairoles, advocada i professora honorària de dret administratiu, URV  
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor 
associat de dret administratiu, URV 
Dr. Laura Salamero i Teixidó, professora lectora de dret administratiu, UdL 
Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Generalitat de Catalunya i professor associat de dret del treball i de la seguretat social, UPF 
Neus Tamayo i Sala, lletrada responsable de l’Àmbit de Menors, Assessoria Jurídica, Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 
Montserrat Torrent i Robledo, advocada, Organització de Consumidors i Usuaris  de Cata-
lunya 
Isabel Vidal i Gispert, interventora general, Ajuntament de Roda de Berà i professora asso-
ciada de gestió d’empreses, URV 
Dra. Isabel Vidal Martínez, catedràtica d’escola universitària de de teoria econòmica, UB 
Dr. Antoni Vilà i Mancebo, investigador, Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB  
Dr. Marino Enrique Villa Rubio, advocat i exadjunt, Síndica de Greuges de Barcelona 
Dra. Eva Zafra i Aparici, professora agregada de treball social, URV 

Organització: 

Colaboració: 


