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Presentació. 

El Seminari te un doble objectiu: 

1) Apropar els alumnes a la realitat actual, sovint 
canviant, de les administracions publiques de 
Catalunya, i a la seva gestió. 

2) Treballar amb l’objectiu d’adquirir un seguit de 
coneixements i habilitats que els ajudin a poder 
analitzar alguns exemples d’aquesta realitat des 
d’una visió actualitzada al màxim. 

Els alumnes treballaran ,a partir dels coneixements 
impartits pel professor i des de l’anàlisi  d’experiències 
concretes, en l’aprenentatge pràctic que els permeti fer 
front a problemes reals. 

B) Temari 

1) L’activitat política i administrativa en el marc 
canviant de l’organització territorial de Catalunya. 

1.1. De l’Estatut de 1979 i les lleis de 1987 a 
l’informe Roca: Problemes derivats de 
l’organització territorial. 

1.2. De l’Estatut de 2006 a les noves lleis: Consell 
de governs locals. Vegueries. Area 



metropolitana de Barcelona.  Seguiment dels 
canvis legals a partir del 2011. 

1.3. Indicacions per a tenir clar el paper de cada 
administració. La complexitat de les relacions 
interadministratives. 

2) La gestió des de la Generalitat i els ajuntaments 
d’un servei públic d’una extrema complexitat: La 
seguretat publica. 

       2.1 Competències de cada administració: De 
l’Estatut de 1979 a l’Estatut de 2006. 

       2.2 La gestió de la Seguretat des de la Generalitat: 
El funcionament del cos de Mossos d’Esquadra. El 
desplegament territorial. La formació:l’Institut de 
Seguretat Publica. 

       2.3. El paper dels Ajuntaments. La gestió d’un Cos 
de Policia Local. 

3) Metodologia. 

L’assignatura vol proporcionar als alumnes les eines 
necessàries per aconseguir un objectiu en cada bloc o 
tema. En el primer cas, conèixer en detall el 
funcionament de les diferents administracions que 
configuren l’organització territorial de Catalunya i les 
relacions entre elles. L’anàlisi de cada una anirà 
acompanyada de visites a la Diputació de Barcelona, un 
Consell comarcal i un Ajuntament. Aquest estudi es 
farà en paral·lel al seguiment de l’aplicació de les noves 
lleis aprovades l’any 2010 i de la discussió 
parlamentaria d’altres projectes previstos per al 2011. 
En el segon bloc, l’objectiu és apropar als alumnes a la 
gestió d’un servei públic tan complex i tan d’actualitat 
com la Seguretat; una gestió que implica a diverses 
administracions (Central, autonòmica i local). 
S’acompanyarà de visites als serveis Centrals dels 



Mossos d’Esquadra, a l’Institut de Seguretat Publica i a 
un Servei de la Policia Local.  

 4)Avaluació. 

a) Primera avaluació. 

Un 25% a partir de l’assistència i participació a les 
classes. El professor controlarà l’assistència amb els 
mecanismes que consideri necessaris. 

Un 75 % a partir de la elaboració d’un treball sobre 
alguna de les administracions o serveis públics 
analitzats al seminari. Els treballs s’exposaran a classe 
a final de curs. 

b) Segona avaluació. 

Un examen teòric sobre els temes que figuren en el 
programa. Es valorarà l’assistència al curs dels 
alumnes que no hagin superat la primera avaluació. 

5) Bibliografia bàsica. 

Tot i que el Seminari serà essencialment pràctic es 
recomana una bibliografia bàsica per cada bloc: 

Tema 1: 

Burgueño,J. (1995) De la vegueria a la província, 
Barcelona. Rafael Dalmau Editor. 

Comissió d’experts (2000). Informe sobre la revisió del 
model d’organització territorial de Catalunya. 
Barcelona. Generalitat de Catalunya. 

Direcció general d’Administració Local (1987) La nova 
organització territorial de Catalunya. Barcelona. 
Generalitat de Catalunya.   

 Gracia, R (2008). La vegueria com a govern local 
intermedi a Catalunya. Encaix constitucional de la seva 



regulació estatutària. Barcelona. Institut d’Estudis 
Autonòmics. Generalitat de Catalunya. 

Universitat Rovira i Virgili (2007). Document de Bases 
per a l’elaboració d’un avantprojecte de llei de Governs 
Locals de Catalunya. Tarragona. Estudis de dret local. 
Universitat Rovira i Virgili. 

Tema 2: 

Bas, Alex (2009), L’avantsala de l’Estatut. L’autogovern 
de Catalunya a la llum de la seguretat pública (1978-
2006), Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics de la 
Generalitat de Catalunya. 

Bosch,J. i Curbet,J. (1988) Seguretat pública i policia 
autònoma, a Comentaris sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. Barcelona. Institut d’Estudis Autonòmics, 
UB i UAB. 

Curbet,J. (1987).La Policia del Quebec: un model per a 
Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya. 

Departament d’Interior. (2005). Mossos d’Esquadra. 
Història i present. Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
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