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OBJECTIUS DEL CURS 
 
     D’entre els diversos problemes que afecten avui a l’Administració Publica a 
Catalunya el programa de l’assignatura es centra en dos dels principals. 
     El bloc 1 vol ser una aproximació al debat sobre l’organització territorial de 
Catalunya definit per les Lleis de 1987 i avui àmpliament qüestionat i en procés 
de revisió; la superposició d’escales de govern n’és una de les seves 
característiques més acusades. 
     El bloc 2 utilitza la política en matèria de Seguretat pública com a exemple 
per a estudiar la complexitat en la distribució de competències entre les 
diverses administracions (central, autonòmica i local). Reflexionar sobre la 
Seguretat comporta la necessitat d’analitzar les conseqüències de la situació 
mundial després dels atemptats de l’any 2001 i, alhora, abordar les arrels del 
model policial de l’Estat espanyol i el procés de transformació que està 
experimentant. 
 
FUNCIONAMENT I AVALUACIO DEL CURS. 
 
     L’exposició del programa en les classes teòriques anirà acompanyada de 
visites a institucions i de la participació d’experts i càrrecs públics en debats 
sobre la problemàtica que l’assignatura vol abordar. 
     L’avaluació s’efectuarà a partir de la presentació d’un treball sobre algun 
dels temes concrets explicats durant el curs. 
 
PROGRAMA: 
 
BLOC 1: La superposició d’escales de govern o l’alta densitat de nivells 
administratius. El debat sobre l’organització territorial de Catalunya. 
 
1. Les lleis d’organització territorial de 1987. Antecedents: L’Organització 

territorial de la Generalitat republicana; el centralisme franquista. Anàlisi del 
model del 87. 

2. Els municipis. El mapa municipal de Catalunya. Les organitzacions 
municipalistes. 

3. Els consells comarcals: més enllà de la polèmica sobre el sistema electoral. 



4. Les diputacions provincials: unes institucions discutides però influents. 
5. El laberint metropolità de Barcelona. La regió metropolitana. 
6. ¿De les províncies a les regions?. La descentralització de la Generalitat. Els 

Instituts pel Desenvolupament de les Comarques de les Terres de l’Ebre i 
del Pirineu.  

7. Les comissions mixtes Generalitat-Administració Local. La Comissió de 
Delimitació Territorial. 

8. L’informe Roca: propostes i polèmica. 
9. Perspectives de futur de l’organització territorial de Catalunya. Les propostes 

dels diversos grups parlamentaris. 
 
BLOC 2: La complexitat en la distribució de competències entre les diverses 
administracions. El cas del model policial. 
 
10. L’atribució de competències entre els diversos nivells administratius. 

L’autonomia local. 
11. El model policial a l’Estat espanyol i Catalunya. 
12. El debat llibertat-seguretat, desprès dels atemptats de l’onze de setembre 

de 2001. 
13. L’Administració Central. Els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat. Guardia 

civil i model centralista de l’estat. 
14. El paper de les CC.AA. Competències de la Generalitat de Catalunya. La 

Junta de Seguretat. Els Mossos d’esqüadra. 
15. La discutida autoritat dels alcaldes. Les Policies Locals. 
16. Voluntat de coordinació i mancances en la coordinació. 
17. El model de policia de Catalunya, un model a mig fer. 
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