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Prerequisits

No hi ha prerequisits, però és recomanable que s'hagin superat les assignatures de dret administratiu I, II i III.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és conèixer que és i quines funcions desenvolupen els governs locals. Es tracta de
l'Administració pública més propera al ciutadà (municipi, comarca i província) i, en conseqüència, el nivell
administratiu amb qui més es relacionen els ciutadans, tant a nivell particular com professional. Analitzarem
quins òrgans composen aquesta Administració (alcaldes, regidors, consellers comarcals...) i quines activitats
duen a terme: concessió de llicències, neteja viària, autorització d'activitats col·lectives i festes en
equipaments municipals o a la via pública, gestió de llars d'infants ...

Competències

Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació,
jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
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Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
Buscar sentències, articles, etc., en les bases de dades jurídiques.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Definir el llenguatge juridicoadministratiu.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Explicar les normes jurídiques administratives.
Expressar-se amb la terminologia juridicoadministrativa.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Reflexionar sobre la normativa administrativa.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Utilitzar les fonts d'informació informàtiques jurídiques.

Continguts

PROGRAMA

TEMA 1. L'evolució històrica de l'Administració local catalana. L'Administració decimonònica. La
Mancomunitat. La Segona República. La Llei Municipal de Catalunya de 1933. Pau Vila i la divisió comarcal.
La dictadura franquista i el Text Refós de 1955. El marc constitucional i estatutari: els principis d'autonomia
municipal i suficiència financera. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006.

TEMA 2. L'Administració local (I). Relacions dels ens locals amb les Administracions estatal i autonòmica. El
Consell de Governs Locals de Catalunya. La potestat normativa local. Tipologia d'entitats locals. La Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. La Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. La Llei 19/2014, de 29 de novembre,
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

TEMA 3. L'Administració local (II). La província. Evolució històrica i marc constitucional. Organització i
competències. Règim econòmic. La Llei de vegueries i la seva modificació.

TEMA 4. L'Administració local (III). La comarca. Organització i competències. Règim econòmic. El règim
especial de la Vall d'Aran.

TEMA 5. L'Administració local (IV). El municipi. Concepte i elements: el territori i la població. Organització i
competències. Recursos econòmics. Règim electoral. Règims municipals especials: el cas de Barcelona. Els
ens locals potestatius. L'Àrea Metropolitana de Barcelona. Les mancomunitats de municipis. El sector
instrumental local.

TEMA 6. El règim jurídic dels actes i acords locals. Procediment administratiu. Funcionament dels òrgans
col·legiats. Impugnació dels actes i acords.

TEMA 7. L'estatut jurídic dels electes locals. L'accés al càrrec. Drets i deures. Responsabilitat patrimonial dels
electes.

TEMA 8. Els serveis públics i l'activitat econòmica local. Establiment i prestació de serveis. Formes de gestió.
El recurs a les fundacions privades. Liberalització econòmica. La iniciativa pública local en l'activitat
econòmica.

TEMA 9. El personal al servei de l'Administració local. Personal funcionari i personal laboral. Tipologia. La
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TEMA 9. El personal al servei de l'Administració local. Personal funcionari i personal laboral. Tipologia. La
gestió dels recursos humans. Selecció i promoció del personal. Règim disciplinari i incompatibilitats.

TEMA 10. Els béns de les entitats locals. Classes de béns. Afectació i desafectació. Alienació dels béns.

TEMA11. Competències locals en relació a la protecció del medi ambient i a l'urbanisme. La Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Residus urbans. Sanejament d'aigües
residuals.Competències locals en urbanisme. Règim de la propietat del sòl. Planejament. Gestió. Disciplina.
Les llicències.

Metodologia

Abans del començament de les classes, es pemjarà al moodle el cronograma amb la concreció i
calendarització de les diferents activitats teòriques i pràctiques que es desenvoluparan durant el curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes teòriques 22,5 0,9 1, 4, 5, 6, 7, 10

Tipus: Supervisades

Debat 7,5 0,3 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12

Resolució de casos 15 0,6 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Tipus: Autònomes

Diferents lectures (normativa, doctrina, jurisprudència) 25 1 2, 10, 12

Estudi 50 2 2, 5, 8, 10, 11, 12

Preparació i resolució d'exercicis pràctics 25 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

SISTEMA AVALUACIÓ

Avaluació continua mitjançant la resolució de casos pràctics (25%), la realització de control parcial sobre els
temes del programa (25%) i la presentació d'un treball de tema lliure sobre algun aspecte del Dret local (50%).

Els alumnes que suspenguin l'assignartura podran ser reavaluats sempre que obtinguin, com a mínim, una
nota igual a 3 punts sobre 10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Casos pràctics 25% 1,5 0,06 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12

Examen parcial 25% 1,5 0,06 4, 6, 7, 10, 11

Treball final 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
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- GONZÁLEZ RÍOS, I., El dominio público municipal: régimen de utilización por los particulares y compañías
, 2a. edició, Granada, 2005.prestadoras de servicios

- IBAÑEZ MARTÍNEZ, C., , Madrid, 2004.La gestión municipal del Medio Ambiente: formularios

- IGLESIAS MARTÍN, A., Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de las
, Barcelona, 2002.entidades locales

- IVARS RUÍZ, J. i MANZANA LAGUARDA, R., ,Responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

- LÓPEZ RAMON, Fernando, , Marcial Pons, Madrid, 2007.Introducción al Derecho urbanístico

- LUCASRUÍZ, E., , Barcelona, 2004.La contratación administrativa en la Administración local

- MEDINA GUERRERO, M., La protección constitucional de la autonomía financiera de los entes locales frente
, Barcelona, 2004.a las alteraciones de su ámbito competencial

- MORENO MOLINA, J.A., MAGÁN PERALES, J.M., La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
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- PARADA VAZQUEZ, Ramon, , Tomo II, 17a. edició,Derecho administrativo. Organización y empleo público
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2004.
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2004.
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Consulta normativa i jurisprudència en matèria local i models de documentació administrativa:
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM): www.acm.cat
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