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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I LA FACULTAT DE 
DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DEL MÀSTER DE 
GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

 
 

REUNITS 
 

D’una part el senyor Joan Guàrdia Olmos, rector magnífic de la Universitat de Barcelona (d’ara 
endavant, UB), en virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre de 2020 (DOGC 
núm. 8307, de 31 de desembre de 2020), com a representant legal d’aquesta institució amb el NIF 
Q0818001J, amb domiciliació a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtut 
de les competències que estan previstes en l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per 
Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 

 
De l’altra part, el Sr. Xavier Garcia Albiol, que actua com a representat legal d’aquesta 
administració, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona amb el NIF P0801500J, 
domiciliada a la plaça de la Vila, 1 de Badalona, amb el codi postal 08911. 

 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària, 

 
MANIFESTEN 

 

1. Que la UB és una institució de dret públic dedicada a la prestació del servei públic d'educació i 
d'investigació, mitjançant la docència, la recerca i l'estudi, que contribueix també al 
desenvolupament cultural, social i econòmic de la societat per mitja de l'extensió universitària, 
entesa com a difusió i divulgació del coneixement, la ciència i la cultura a través d'activitats 
que adreça al conjunt de la societat. 

La Universitat de Barcelona ofereix a més de màsters universitaris, títols de postgrau que, amb 
una clara vocació d'especialització i aprofundiment, s'enfoquen fonamentalment a aplicar les 
habilitats i competències adquirir-les en els estudis previs en l'exercici professional i a 
permetre una especialització o reorientació. 

 
2. La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ofereix, des del curs 2008-2009, el Màster 

de Gestió Pública Avançada. Des del seu inici, l'objectiu del màster és que l'alumnat 
desenvolupi coneixements especialitzats sobre les quatre àrees de gestió previstes: la gestió 
juridicoadministrativa, la gestió economicofinancera, la gestió de persones i la gestió de 
polítiques públiques. 

En la nova orientació del Màster de Gestió Pública Avançada, en cursar les assignatures 
obligatòries i optatives d'alguna de les quatre àrees de gestió pública que estructuren el seu 
pla d’estudis, es podrà, prèvia la matriculació en el màster i, amb posterioritat, en el títol propi 
corresponent, obtenir un títol d'Expert, sempre i quant l’estudiant superi els crèdits addicionals 
del títol d’Expert que no hagin estat objecte de reconeixement. El pla d'estudis del màster 
s’adaptarà cada curs, en la mesura que sigui necessari i mitjançant l’optativitat, per continuar 
mantenint l'oferta formativa que exigeix la gestió pública d'alt nivell i a l'ensems adaptar-se a 
les necessitats de formació continuada que planteja l'horitzó de reforma de les Administracions 
Públiques. 

 
3. L'Ajuntament de Badalona té interès en col·laborar amb la Universitat de Barcelona per 
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impulsar la formació, l'aprenentatge i la millora de les competències i habilitats del personal 
alseu servei. Aquesta col·laboració vol estendre-la a l'assessorament en el disseny d'una millor 
oferta acadèmica de graus i màsters universitaris, a més de cursos d'extensió universitària i de 
postgrau adreçada al personal al servei de les Administracions Públiques i de les 
organitzacions que s'integren en el sector públic i, en el seu cas, ates l’interès i les necessitats 
de l'organització i les disponibilitats pressupostaries, a reservar i finançar totalment o 
parcialment places en postgraus i cursos que ofereixi la UB a través de la Facultat de Dret. 

 
4. Ambdues entitats consideren necessari subscriure un conveni de col·laboració de comú acord, 

amb l’objectiu de formar personal de l’administració local especialitzat en matèria en gestió 
pública a fi i efecte de què incrementin les seves competències tècniques i puguin donar una 
millor resposta a les necessitats municipals. 

 
5. Els articles 143 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 

l'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d'aquestes, en l'àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
Per tot això, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni que es regeix pels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- Objecte 
 

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Badalona i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a la realització de quatre edicions 
del Màster de Gestió Pública Avançada i així mateix, quatre edicions del curs d’expert en 
aprofundiment en la Gestió Pública Local i els corresponents cursos d’extensió universitària. 

El Màster de Gestió Pública Avançada (en endavant MGPA) té com a objectiu formar personal 
altament especialitzat en tècniques de gestió i administració pública per incrementar les 
competències del personal que treballa a les administracions públiques. Consta de 60 crèdits ECTS 
i es podrà cursar a temps parcial amb un mínim de 20 crèdits per curs. 

El curs de títol d’expert en aprofundiment en la Gestió Pública Local té com a objectiu l’adquisició de 
coneixements per especialitzar-se en diferents aspectes de la gestió pública a fi d’incrementar les 
competències del personal que treballa al servei de l’administració local. Consta de 20 crèdits ECTS 
que es cursa en un any acadèmic. 

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Badalona i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per impulsar la formació, 
l’aprenentatge i la millora de les competències i habilitats del personal al seu servei mitjançant: 

a) L’intercanvi d’informació en matèria de formació, aprenentatge i millora de les 
competències i habilitats en les àrees de coneixement que són pròpies de la Facultat de 
Dret. 

b) La participació en accions formatives i de divulgació organitzades entre la Facultat de 
Dret il’Ajuntament de Badalona. 

c) La reserva i finançament total o parcial de places en postgraus, màsters i cursos que ofereixi 
la UB a través de la Facultat de Dret. 

La col·laboració en els tres àmbits, més enllà dels acords que es pacten expressament en aquest 
conveni, s’establirà en un programa de treball que es determinarà i signarà anualment. Les 
característiques concretes que es fixin per a cada curs acadèmic seran incorporades en forma 
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d’annexes al present conveni, segons les possibilitats, l’interès, les necessitats d’ambdues parts i 
les disponibilitats pressupostàries. 

 
Segon.- Reserva de places al Màster universitari de Gestió Pública Avançada i Cursos 
d’Extensió universitària i informe final. 

 
L’Ajuntament de Badalona disposarà d’un màxim de 5 places per curs acadèmic al Màster 
universitari de Gestió Pública Avançada en dedicació a temps parcial. 

 
S’estableix que el número màxim de crèdits a matricular per persona i curs, serà d’un màxim de 
22,5 crèdits, sens perjudici que en algun cas concret, aquests es puguin ampliar a demanda 
municipal. 

Així mateix, disposarà d'un màxim de 20 places al curs d'extensió universitària adreçat a diferent 
personal tècnic i administratiu, per a la millora de les seves competències en l’àmbit de la gestió 
pública. Específicament, aquestes places podran correspondre al curs de Títol d’expert 
d’aprofundiment en la gestió pública local. 

Endemés, un cop superats els crèdits corresponents al Màster de Gestió Pública Avançada i 
acomplerts tots els requisits acadèmics, l’Ajuntament podrà finançar el reconeixement dels títols 
d’expert següents atenent a la Normativa de reconeixement de crèdits de la Universitat de 
Barcelona: 

□ Gestió de recursos humans en el sector públic 

□ Gestió financera i pressupostaria de les Administracions Públiques 

□ Organització i regim jurídic de les Administracions Públiques 

□ Polítiques públiques i direcció pública 

 
L’Ajuntament de Badalona designarà les persones que ocuparan aquestes places d’acord amb la 
convocatòria publicada a l’efecte. 

 
Quan finalitzi cada curs acadèmic, la Universitat haurà de lliurar un informe detallat emès per la 
coordinació del Màster de Gestió Pública Avançada i del curs de títol d’expert i, en el seu cas, el 
d’extensió universitària, on es justifiqui l’acompliment dels objectius previstos en cada curs, 
s’especifiqui els percentatges d’assistència i l’aprofitament dels alumnes provinents de l’Ajuntament 
de Badalona. 

 
Tercer.- Preus i pagaments 

 
L’Ajuntament de Badalona abonarà a la UB l’import per crèdit matriculat al MGPA juntament amb 
les taxes corresponents per l’import que determini, en ambdós supòsits, la normativa aplicable. El 
preu per crèdit matriculat i les taxes oficials s’aniran actualitzant cada curs segons els marc jurídic 
de referència. Així mateix, l’Ajuntament de Badalona abonarà a la UB l’import per crèdit pel que fa 
referència al curs del títol d’expert d’aprofundiment en la Gestió pública local. L’import del MGPA 
vindrà establert anualment pel decret que, al respecte, dicti de la Generalitat de Catalunya dins els 
límits que estableix la Conferència General de Política Universitària, de conformitat amb l’article 81 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya i la normativa de desenvolupament que, al respecte la UB 
pugui publicar cada any en exercici de les competències que li són pròpies. I l’import del títol 
d’expert en aprofundiment en la Gestió Pública Local vindrà determinat per la normativa que aprovi 
anualment l’Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona. 
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L’Ajuntament també abonarà a la UB els costos derivats del reconeixement i matriculació dels 
diferents Títols d’expert i curs d’extensió universitària, anteriorment enunciats, per als alumnes 
seleccionats. 

L’Ajuntament de Badalona, un cop s’hagin matriculat les persones que faran aquestes accions 
formatives, mitjançant annexes a aquest conveni i una vegada la UB hagi presentat les factures 
corresponents transferirà l’import global en concepte de matrícula més les taxes corresponents, al 
compte de la Universitat de Barcelona per transferència bancària. 

 
Quart.- Comissió de Seguiment 

 
El seguiment de les actuacions assenyalades en aquest conveni es farà mitjançant una Comissió de 
Seguiment mixta entre l’Ajuntament de Badalona i la Universitat de Barcelona. 

Seran funcions de la Comissió de Seguiment d'aquest conveni el seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits, així com, l’avaluació de les actuacions 
derivades del present conveni, assenyalar les especificacions necessàries per al seu correcte 
desenvolupament i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment 
d'aquest conveni. 

La Comissió de Seguiment d’aquest conveni té la següent composició: 

□ Per part de l’Ajuntament de Badalona es nomena al/la Cap de Servei de Recursos Humans o 
funcionari/a en qui delegui, com a contacte i responsable del seguiment del present instrument 
i les accions que se’n derivin. 

□ Per part de la Universitat de Barcelona es nomena la persona que ocupi la coordinació del 
Màster de Gestió Pública Avançada, als mateixos efectes. 

Per al correcte desenvolupament i planificació de la matrícula del Màster i els diferents Títols 
d’expert, les parts s’emplacen, mitjançant aquesta Comissió de Seguiment, a establir un calendari 
conjunt de matrícula que començarà al mes de maig de cada any. 

 
Cinquè.- Vigència 

 
Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència per quatre cursos acadèmics. La relació s’iniciarà el 
curs acadèmic 2021-2022 i finalitzarà el curs acadèmic 2024-2025, és a dir: 

 
 □ Curs acadèmic 2021-2022, des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2022 

□ Curs acadèmic 2022-2023, des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2023 
□ Curs acadèmic 2023-2024, des de l’1 de setembre de 2023 fins al 31 de juliol de 2024 

□  Curs acadèmic 2024-2025, des de l’1 de setembre de 2024 fins al 31 de juliol de 2025 
 

Aquestes dates quedaran subjectes a possibles modificacions derivades de causes de força major. 

El conveni es podrà modificar, per acord mutu i amb prèvia sol·licitud d’una de les parts. 

Sisè.- Causes d'extinció 
 

Són causes d'extinció d'aquest conveni: 

a) L’ incompliment del seu objecte, així com de les seves obligacions i compromisos contrets. 

b) La finalització del termini de vigència inicial i, si escau, de les seves pròrrogues. 

c) El mutu acord, manifestat per escrit. 
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d) La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixen 
causes que dificulten o impossibiliten el compliment del seu contingut. 

e) Altres causes d'extinció previstes en la normativa aplicable. 

Les conseqüències aplicables en cas d’ incompliment de les obligacions i compromisos 
assumides per les parts són les següents: 

- Si l’incompliment consisteix en que l’ Ajuntament no abona els imports establerts la 
Universitat de Barcelona no expedirà la oportuna acreditació i n’anul·larà les matrícules 
efectuades. 

- Si la Universitat de Barcelona no ofereix la formació estipulada l’Ajuntament no procedirà 
al pagament dels crèdits. 

 
Setè.- Protecció de dades 

 
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Així mateix, les parts s'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la 
confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en 
poden donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, 
llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la 
normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà 
donar lloc a les responsabilitats corresponents. 

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament 
dins del marc d'aquest acord i a no comunicar les dades a terceres persones, tret que es tingui 
autorització expressa, en els supòsits legalment admissibles. 

El deure de confidencialitat subsistirà una vegada finalitzat aquest acord. 
 

Informació relativa al tractament de dades personals de les persones representants i de les 
persones de contacte de les parts signatàries 

 
Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present conveni de les 
persones representants així com de les dades personals de les persones de contacte que 
siguin necessàries tractar per executar aquest conveni són cadascuna de les parts signatàries 
(i, en concret, pel que fa a la Universitat de Barcelona ho és la Secretaria General). Les dades 
de contacte dels responsables del tractament són les següents: 

• UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic secretaria.general@ub.edu 

• Ajuntament de Badalona: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 08911 Badalona i 
adreça de correu electrònic : formacio@badalona.cat 

La finalitat del tractament de les dades personals és la gestió, seguiment i execució del 
present conveni. La base jurídica per al tractament de les dades personals, d’acord amb l’art. 

mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:formacio@badalona.cat


 

 

19 de l’LOPDGDD, és el compliment d’una missió realitzada en interès públic en el cas dels 
responsables del tractament de l’art. 77.1 de l’LOPGDD, o la satisfacció d’un interès legítim del 
responsable del tractament en els altres casos. Les dades personals es conservaran durant el 
temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar. No es preveu la cessió de dades a 
tercers, tret que sigui obligació legal. 

Les persones titulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la rectificació, la 
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable del 
tractament, a les adreces indicades anteriorment. Si consideren que els seus drets no s’han 
atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de protecció de dades de les parts 
signatàries: 

• UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic protecciodedades@ub.edu 

• Ajuntament de Badalona: Secretaria General domiciliada al carrer del Mar, 2-4, 08911 
Badalona i adreça de correu electrònic : delegatprotecciodades@badalona.cat 

Les persones titulars de les dades també poden presentar una reclamació davant de l’autoritat 
de control de protecció de dades competent. 

Les parts es comprometen a facilitar el contingut d’aquesta clàusula a les persones decontacte 
de la seva institució que participin en l’execució d’aquest conveni. 

 
 

Vuitè.- Resolució de conflictes i jurisdicció competent 
 

El present conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i pels articles 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

Les parts, mitjançant la Comissió de Seguiment1, resoldran de mutu acord les diferències que puguin 
sorgir en l'execució i interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si 
escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
 

Per l’Ajuntament de Badalona 
 

Xavier Garcia Albiol, Alcalde 28/07/2021 
 

Per la Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 13537532516342210732 en https://seu.badalona.cat/validacio 

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911 

mailto:protecciodedades@ub.edu
mailto:delegatprotecciodades@badalona.cat
https://seu.badalona.cat/validacio
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ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DEL MÀSTER DE GESTIÓ PÚBLICA 
AVANÇADA i CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Manuel Sorribas Arenas, 5è tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos 
Interns i Personal de l’Ajuntament de Badalona, amb NIF P0801500J, actuant en nom i representació 
d’aquest, i domiciliat a la plaça de la Vila, 1, 08911 de Badalona , en l’exercici de les facultats que li han 
estat delegades per resolució d’alcaldia núm. 2021010476 de 8 de novembre de 2021. 

 
I de l’altra el Dr. Joan Guardia Olmos, rector magnífic de la Universitat de Barcelona, en virtut del 
nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre (DOGC núm. 8307, de 31 de desembre de 2020), 
com representant legal d’aquesta institució, amb domiciliació a Gran Via de Les Corts Catalanes 585, 
08007 Barcelona, en virtut de les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat 
pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària. 

 

MANIFESTEN 
 

1.- Que s’ha subscrit un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona per desenvolupar accions de formació del personal al servei d’aquest 
Ajuntament en el marc de l’oferta de postgrau de la Facultat de Dret, Màster en Gestió Pública Avançada 
i Curs d’Aprofundiment en la Gestió Pública Local, per al curs acadèmic 2021-2022. 

 
2.- Que en compliment del punt primer dels acords d’aquest conveni i per el desenvolupament de les 
característiques concretes del mateix, les parts subscriuen aquest document i 

 
ACORDEN 

 
Primer.- L’objecte d’aquest annex es establir les condicions concretes que s’han de desenvolupar en 
relació a les reserves de places en el curs acadèmic 2021-2022 relatives a les matrícules del Màster de 
Gestió Pública avançada i al Curs d’Aprofundiment en la Gestió Pública Local, i les quantitats que s’han 
de satisfer en concepte de matrícula i taxes per part de l’Ajuntament de Badalona. 

 
Segon.- S’han realitzat les següents reserves de places del Màster de Gestió Pública Avançada en el 
curs 2021-2022: 

 
• 1 alumne al 1r curs Màster Gestió Pública Avançada (4a promoció) 
• 2 alumnes al 2n curs Màster Gestió Pública Avançada (3r promoció) 
• 4 alumnes al 3r curs Màster Gestió Pública Avançada (2a promoció) 
• 3 alumnes al 3 curs Màster Gestió Pública Avançada que es presenten per 2a vegada al Treball 

fi de Màster (1a promoció). 
 

Els requisits per formar part de l’acció formativa al Màster en Gestió Pública Avançada (en endavant 
MGPA) són: 

 
• Ésser empleat o empleada en actiu de l’Ajuntament de Badalona, amb un mínim de 5 anys 

d’antiguitat. 
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• Estar en possessió d’una titulació universitària superior (de grau o llicenciatura) (Administració i 

Direcció d’empreses, Ciències del Treball, Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, 
Dret, Economia, Gestió i Administració Pública (Diplomatura i Grau), Sociologia. 

• Igualment, serà possible accedir al màster des de qualsevol altra titulació universitària oficial afins 
a les ciències jurídiques, econòmiques, polítiques i sociològiques, acreditant un mínim de 5 anys 
d’experiència al sector públic dels grups A1 o A2. 

• Compromís de l’empleat o empleada a l’assistència a les classes, l’elaboració i la defensa del 
Treball de Final de Màster (L’horari d’assistència a les classes no computa a efectes laborals). 

 
Tercer.- Pel que fa al Curs d’Aprofundiment en la Gestió Pública Local, curs lectiu 2021-2022, es disposen 
com a màxim de 20 places però només se n’ocupen 2 places. 

 
Els requisits per a formar part de l’acció formativa són: 

 
• Estar en possessió del títol de batxiller, cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent. 
• Ocupar un lloc de treball dels grups de classificació C1 o C2 de l’escala d’administració general 

que tinguin un mínim de 3 d’anys d’experiència a l’Ajuntament de Badalona. 
• Compromís per part de l’empleat o empleada municipal d’assistència a les classes que 

organitzades per la Facultat de Dret. (L’horari d’assistència a les classes no computa a efectes 
laborals). 

 
Aquests alumnes amb places reservades han començat el curs 2021-2022. Els alumnes matriculats al 
MGPA van començar el 28 de setembre de 2021 i els alumnes matriculats al Curs d’Aprofundiment de la 
Gestió Pública Local van començar el 15 d’octubre de 2021, no s’ha abonat cap import amb anterioritat a 
aquest annex 1 relatiu a les matrícules esmentades. 

 
Quart.- La UB percebrà de l’Ajuntament de de Badalona en concepte de matriculació i taxes un total de 
10.211,90 € que aniran a càrrec de la partida pressupostària 40841008/9204/16200 de Formació i 
perfeccionament del personal del pressupost vigent. Aquest import es desglossa de la següent manera: 

 
MATRICULATS AL MÀSTER DE GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA CURS 2021-2022 

Detall dels preus: 
 
Import del crèdit matriculat: 27,67 € 
Import del crèdit matriculat per tenir una segona titulació: 47,83 € 
Import del crèdit matriculat per segona vegada (segona matrícula): 34,17 € 
Import crèdit reconegut: 5,53 € (el 20% de 27,67 € import crèdit curs) 
Import taxes de matriculació: 139,80 € 
Import taxes crèdits reconeguts: 54,54 € 

4a promoció que ha iniciat el Màster de Gestió Pública Avançada (MGPA) el curs acadèmic 2021-2022 
que cursen el 1r any 
1 alumne amb 20 crèdits matriculats. 
Detall: 

 
Import matrícula per alumne/a = (20 crèdits x 27,67€) + taxes matriculació 
553,40€ + 139,80€ = 693,20€ 
Import crèdit reconegut: el 20% de 27,67€ preu crèdit curs 2021-2022 = 5,53€ Import 5 crèdits reconeguts: 
5 x 5,53€ = 27,65€ 
Import taxa crèdits reconeguts: 54,54 € 
Import alumne/a: 693,20€ + 27,65€ + 54,54€ = 775,39€ 

 TOTAL 1 alumne de la 4a promoció que cursa el 1r any: 775,39 €  
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3a promoció que va iniciar el Màster de Gestió Pública Avançada (MGPA) el curs acadèmic 2020-2021 
que cursen el 2n any 

2 alumnes amb 20 crèdits matriculats. 
 
Import matrícula per alumne/a = (20 crèdits x 27,67€) + taxes matriculació 
553,40€ + 139,80€ = 693,20€ 
2 alumnes x 693,20€ = 1.386,40€ 

 
 TOTAL 2 alumnes de la 3a promoció que cursa el 2r any: 1.386,40€  

2a promoció que va iniciar el Màster de Gestió Pública Avançada (MGPA) el curs acadèmic 2019-2020 
que cursa el 3r any 

4 alumnes amb 15 crèdits matriculats 
 
Import matrícula per alumne/a = (15 crèdits x 27,67€) + taxes matriculació 
415,05€ + 139,80€ = 554,85€ 
Import crèdit reconegut: el 20% de 27,67€ preu crèdit curs 2021-2022 = 5,53€ Import 5 crèdits reconeguts: 
5 x 5,53€ = 27,65€ 
Import taxa crèdits reconeguts: 54,54 € 
Import alumne/a: 554,85€ + 27,65€ + 54,54€ = 637,04€ 
4 alumnes x 637,04€ = 2548,16 € 

 
 TOTAL 4 alumnes de la 2a promoció que cursa el 3r any: 2.548,16 €  

1a promoció que va iniciar el Màster de Gestió Pública Avançada (MGPA) el curs acadèmic 2018-2019 
i es matriculen per 2a vegada per presentar el Treball fi de Màster 

 
1 alumna amb 15 crèdits matriculats 

 
Import crèdit matriculat per segona titulació al curs 2021-2022: 47,83€ 
Import matrícula per alumne/a = (15 crèdits x 47,83€) + taxes matriculació 
717,45€ + 139,80€ = 857,25€ 

 
(Nota: a aquesta alumna matriculada per segona vegada (34,17€) se li aplica l’increment de l’1,4 perquè ja 
en té una titulació (47,83 €), d’acord amb el que assenyala l’art. 8 del Decret 300/2021, de 29 de juny, pel 
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat 
Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022. 

 
2 alumnes amb 15 crèdits matriculats 

 
Import crèdit matriculat per segona matrícula al curs 2021-2022: 34,17 € 
Import matrícula per alumne/a = (15 crèdits x 34,17 €) + taxes matriculació 
512,55 € + 139,80€ = 652,35 € 
2 alumnes x 652,35 € = 1.304,70 € 

 
 TOTAL 3 alumnes de la 1a promoció: 2.161,95 €  

IMPORT TOTAL MATRÍCULES MÀSTER GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA: 6.871,90 € 
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MATRICULATS AL CURS EN APROFUNDIMENT DE LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL 
CURS 2021-2022 

Detall dels preus: 
Import del crèdit matriculat: 80,00 € 
Import taxes de matriculació: 70,00 € 

2 alumnes que cursen el curs d’extensió universitària d’Aprofundiment en la Gestió Pública Local 
(CAGPL) 
2 alumnes amb 20 crèdits matriculats 

Import per alumne/a : 20 crèdits x 80€ = 1.600,00€ + 70,00 taxes = 1.670,00€ 
2 alumnes x 1670,00€ = 3.340,00€ 

 TOTAL 2 alumnes: 3.340,00 € 

IMPORT TOTAL = TOTAL MGPA (6.871,90€) + TOTAL CAGPL (3.340,00 €) = 10.211,90 € 

L’import total de la despesa en referència a les matriculacions corresponents al curs acadèmic 2021-2022 
és de 10.211,90 €. 

Manuel Sorribas Arenas 
5è tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit 
d’Hisenda, Recursos Interns i Personal 
de l’Ajuntament de Badalona 
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