


























































   
 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 2 D’OCTUBRE DE 2007 ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE 
CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ 
PÚBLICA 
 
 
REUNITS 

 

D’una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, rectora magnífica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), nomenada per Decret 260/2016, de 31 de maig, (DOGC núm. 7133 de 2 de 
juny), com a representant d’aquesta institució amb NIF Q-0818002-H, en virtut de les 
competències que preveu l’article 75 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, 
de 8 d’octubre (DOGC 3993, de 22 d’octubre). 
 
De l’altra, el senyor Joan Elias i Garcia, rector magnífic de la Universitat de Barcelona (UB), 
nomenat pel Decret 329/2016, de 13 de desembre, (DOGC núm. 7267, de 15 de desembre), 
com a representant d’aquesta institució amb NIF Q-0818001-J 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). 
 
D’altra, el senyor, Jaume Casals Pons rector magnífic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
nomenat pel Decret 37/2017, de 18 d’abril (DOGC núm. 7353, de 20 d’abril) com a 
representant d’aquesta institució amb NIF Q-5850017-D, en virtut de les competències que 
preveuen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de 
setembre (DOGC núm. 3974, de 25 de setembre) i modificats per l’Acord GOV/203/2010, de 
9 de novembre (DOGC núm. 5756, de 16 de novembre). 

 
De l’altra, el senyor Xavier Gatius Garriga, secretari general del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, que actua en suplència del director de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (d’ara endavant EAPC), amb NIF Q0818002H en virtut de la Resolució 
de 7 de juny de 2018, del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d’acord 
amb les funcions previstes a l’article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC, 
sens perjudici de comunicar-ho al Consell Rector.  
 

 
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, 
 
 
EXPOSEN 
 
Que, en data 2 d’octubre de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya per a la realització del Màster oficial en gestió pública. 
 
Que, per tal d’especificar les funcions a desenvolupar i els  costos indirectes derivats de la 
participació de l’EAPC en el  màster universitari en Gestió Pública durant l’any 2019 i, sense 
perjudici de la validesa de tot allò que s’estableix a les clàusules segona, tercera i quarta del 
conveni de 2 d’octubre de 2007, les parts subscriuen aquesta addenda al conveni de 
col·laboració esmentat amb les clàusules següents: 
 
 
 
Primera. Objecte 
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Aquesta addenda té per objecte especificar les funcions a desenvolupar i els costos indirectes 
derivats de la participació de l’EAPC ocasionats per la realització del Màster universitari en 
Gestió Pública del curs 2018-2019.  
 
Segona. Compromís de l’EAPC 
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya aportarà al finançament de l’edició 2018-2019 
del Màster Universitari en Gestió Pública l’import següent:  
 

a) Un import de 3.000,00 EUR per a despeses de funcionament del Màster Universitari 
en Gestió Pública, d’acord amb l’Annex 1. Aquests 3.000,00 € es destinaran a la 
contractació de despeses docents i/o de coordinació del màster per part de l’EAPC i 
aniran a càrrec de la partida D/226000500/1220/0000 del pressupost prorrogat per a 
l’EAPC de l’any 2019.  
Les despeses derivades d’aquesta addenda, aniran a càrrec de la partida, i les 
activitats formatives que es financin totalment o parcialment amb aquesta aportació 
s’hauran de dur a terme durant i hauran de correspondre al curs acadèmic 2018-2019 
del màster. 
 

b)   El valor de la cessió d’espais per a l’activitat docent del Màster Universitari en Gestió 
pública és de 7.200,00 EUR, però segons l’article 2.3. de l’Ordre GAP/195/2006, de 18 
d’abril, per la qual s’aproven els preus públics de l’EAPC (DOGC 4621, de 26/04/2006), 
quan les activitats desenvolupades tinguin relació amb les administracions públiques 
catalanes, el lloguer d’espais està exempt de pagament. Per tant els espais es cediran 
gratuïtament per a aquesta activitat. 

  
c)   L’EAPC prestarà el suport de gestió necessari per al desenvolupament de l’activitat 

docent a les seves instal·lacions (suport d’aules, control d’assistència de l’alumnat i 
peticions puntuals dels docents) valorat en 3.081,30 EUR. 

 
d) L’EAPC organitzarà un seguit d’activitats formatives de temàtica transversal per a totes 

les activitats de formació permanent en què participa. Aquestes activitats estaran 
obertes a l’alumnat del Màster en Gestió Pública. La seva assistència i participació 
serà valorada d’acord amb els criteris tècnics que consideri la direcció docent del 
programa. 
 

e) L'EAPC elaborarà un catàleg de píndoles formatives sobre temàtiques transversals 
perquè, de manera conjunta amb la coordinació, se’n seleccionin dos per ser incloses 
en el programa formatiu del Màster en Gestió Pública. La incorporació d'aquestes 
píndoles no implicarà canvis en el pla d'estudis. Aquestes píndoles tindran una durada 
mínima de 4 hores i seran de caràcter obligatori. Els criteris d'avaluació d'aquestes 
píndoles seran consensuats amb l'EAPC d’acord amb els criteris tècnics que consideri 
la direcció docent del programa.  
Els mòduls als quals van associats aquestes píndoles són: 

- Mòdul “Organització i gestió de recursos humans”: píndola 6, Innovació i 
gestió del canvi 

- Mòdul “Instruments d’administració i gestió pública”: píndola 5, 
Transparència, informació pública i rendició de comptes. 
 

 
 
 
 
Tercera. Compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona 



   
 
 

 
La UAB, com a universitat coordinadora del màster, es compromet a fer constar la 
col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en el màster universitari en 
Gestió Pública en tot el material, difusió i publicitat que s’editi per qualsevol mitjà. 
 
La UAB es compromet a aportar, abans del 31 de desembre de 2019, la documentació 
següent: 
 

- Memòria final justificativa. 
- Relació del total d’alumnes inscrits al curs 2018-2019, tot indicant el nombre d’alumnes 

que han assistit efectivament al curs i si han superat la formació amb èxit. 
- Liquidació de la totalitat d’ingressos i despeses del màster, d’acord amb el document 

de viabilitat que s’adjunta com a Annex 1. 
 
Quarta: Comissió de seguiment 

 
Per tal de dur a terme el correcte compliment d’aquest conveni es constituirà una Comissió de 
seguiment integrada per la coordinació general del Màster i la persona responsable de 
formació de màsters i postgraus de l’EAPC o la persona en qui delegui. 
 
Aquesta comissió de seguiment  es diferencia de la comissió paritària de la coordinació del 
màster, inclosa a la clàusula tercera del conveni específic de col·laboració interuniversitària, 
de data 2/10/2007, integrada pel coordinador general i pels coordinadors interns de cada 
universitat, que serà l’òrgan responsable del desenvolupament del programa. 
 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà un mínim de dues vegades l’any durant la vigència 
del conveni.  
 

Les funcions d’aquesta seran: 
  
- Coordinar les activitats i vetllar pel correcte desenvolupament del contingut del 

conveni. 
- Donar suport a la direcció acadèmica del Màster Universitari en Gestió Pública en les 

qüestions que pugui esdevenir-se al llarg del programa. 
- Les decisions d’aquesta Comissió en ús de les seves funcions no podran contradir en 

cap cas la normativa acadèmica de la Universitat. 
 
Cinquena: Protecció de dades 
 

Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, i en aquest 

sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de 

les activitats objecte del present conveni en els temes que en ell s’estableixen i d’acord amb 

les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 

  

Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 

cap altra finalitat que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures 

de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa de nivell mitjà necessàries per garantir la 

seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat. 
 
  



   
 
 

Sisena. Vigència 
 

Aquesta addenda entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i romandrà vigent fins 

a la finalització de les activitats vinculades a l’edició del Màster universitari en Gestió Pública 

corresponent al curs 2018-2019, previstes com a màxim per al 31 de desembre de 2019.  

 

Setena. Causes de resolució 
 
Aquesta addenda es pot resoldre: 

• Pel transcurs de la vigència. 

• Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

• Per l’ incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les seves clàusules. 

• Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que en 
constitueixen l’objecte. 

• Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  

• Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
 
Vuitena. Règim jurídic i mecanismes de resolució de controvèrsies 
 

Aquesta addenda té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 

La UAB, la UB, la UPF i l’EAPC es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la seva interpretació i l’execució. En cas que 
sorgeixin qüestions litigioses derivades de la seva aplicació, serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

Novena. Publicitat i transparència 
 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el contingut íntegre d’aquest 
conveni, un cop signat, s’haurà de publicar en els Portals de la transparència que 
corresponguin  i, per part de l’EAPC, al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 

I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda en el lloc i la data indicats. 

 

 

 

Per la UAB  

 

 

 

 

 

Per la UB 

Margarita Arboix Arzo 
Rectora 

Joan Elias i Garcia 
Rector 



   
 
 

 

Per la UPF 

 

 

 

 

 

 

Per l’EAPC 

 

 

Jaume Casals Pons 
Rector 

Xavier Gatius i Garriga 
Per suplència del Director de l’EAPC 



 

   
 
 

ANNEX 1: VIABILITAT ECONÒMICA Màster Universitari en Gestió Pública (MUGP) 

      

INGRESSOS PREVISTOS 2018-2019 DESPESES PREVISTES 2018-2019 

CONCEPTE PREVISIÓ € % CONCEPTE PREVISIÓ € % 

Matrícules (taxes):  
30 alumnes 

82.998,00 34,65% 
Personal Acadèmic 

- Aportació universitats signants 
- Aportació EAPC 

122.809,64 
119.809,64 

3.000,00 
51,28% 

Aportació universitats signants: 
 

UAB 30% 
UB   25% 
UPF 45% 

143.229,77 
 

42.968,93 
35.807,44 
64.453,40 

59,80% 
 
 
 
 

Personal d'Administració i Serveis: 
 

- Aportació universitats signants 

- Aportació EAPC 

 
64.396,67 

 
61.315,37  
3.081,30 

 

26,89% 

Despeses generals i subministraments: 
 

- Aportació universitats signants 

- Aportació EAPC 

 
 

34.850,96  
 

27.650,96 
7.200,00 

 
 

14,55% 
Aportació EAPC: 

a) Per despeses de funcionament 
segons conveni de 29 de desembre de 

2017. 

b) Valoració econòmica cessió d’espais 
c) Valoració econòmica suport gestió 

desenvolupament del màster a les 
instal·lacions de l’EAPC  

 
 
 
 

3.000,00 
 
 

7.200,00 
 
 

3.081,30 
 

  

5,55% 
 
 
 
 
 
  Compra de béns i serveis 17.451,81 7,29% 

TOTAL INGRESSOS 239.509,07  100% TOTAL DESPESES 239.509,07 100% 

 
Notes metodològiques:  

      
Les despeses s'han calculat en base a costos mitjos de la comptabilitat analítica de la UAB en els diferents àmbits on s'imparteixen 
els estudis i estan actualitzades al curs 2018-2019. 
 
Els ingressos per taxes estan calculats en base al decret de taxes del curs 2018-2019. S'ha calculat una subvenció que iguali les 
despeses amb els ingressos.  
    

 
 

 
  



 

   
 
 

ANNEX 2: PLA D’ESTUDIS Màster Universitari en Gestió Pública (MGP) 
 

MÒDULS / MÓDULOS 

Codi / 
Código 

Nom del mòdul / Nombre del 
módulo 

Semestre  
Crèdits ECTS / 
Créditos ECTS 

OBLIGATORIS / OBLIGATORIOS (50 crèdits ECTS / 50 créditos ECTS) 

41256 
Economia del Sector Públic / 
Economía del Sector Público 

1 10 

42454 
Anàlisi i Gestió de Polítiques 
Públiques / Análisis y Gestión de 
Políticas Públicas  

1 10 

41258 
Organització, Recursos Humans i 
Gestió / Organización, Recursos 
Humanos y Gestión 

1 10 

41257 
Instruments d’Administració i 
Gestió Pública / Instrumentos de 
Administración y Gestión Pública 

2 10 

42457 
Treball de Fi de Màster / Trabajo 
de Fin de Master 

2 10 

OPTATIUS / OPTATIVOS (a cursar 10 crèdits ECTS / a cursar 10 créditos 
ECTS) 

42455 
Metodologia de Recerca / 
Metodología de Investigación 

2 10 

42456 
Pràctiques Externes / Prácticas 
Externas 

2 10 

 




