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Comunicat de l´equip de direcció i coordinació del Mestratge en Prevenció de la 
Corrupció i Bon Govern en relació a la segona edició del mateix 

 

L’Equip promotor d’aquest Mestratge va iniciar la seves tasques fa anys, molt abans de 
l’inici formal de la docència, amb entusiasme i rigor acadèmic.  

En aquell moment, tot van ser felicitacions i lloances per la iniciativa, considerada molt 
necessària i innovadora, així com promeses de col·laboració d’organismes privats i públics, 
del tercer sector, de sindicats, de partits polítics i d´organitzacions professionals i 
corporatives.  

A l´hora de concretar-les, però, no es va respondre a la nostra crida amb implicacions 
específiques. Tot i així, amb el recolzament d´algunes entitats públiques (hem de destacar 
la col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya) i d’alguna de les associacions que les 
apleguen (com ara la Federació de Municipis de Catalunya, finançadora de tres beques a 
la totalitat de la matrícula), vam encetar a l’octubre de 2016 el nostre camí.  

Hem fet diversos esforços per part nostre i per a facilitar les inscripcions, amb el propòsit 
d’oferir aquest ensenyament des d’una universitat pública i en el context de crisi econòmica 
existent. Així,  es va fixar una matricula realment assumible per l’alumnat, molt per sota dels 
preus del mercat, per màsters de durada similar, encara que aquest tingués una temàtica 
única a Catalunya i a Espanya.  

D´altra banda, la majoria dels professors de la Facultat de Dret vam, fins i tot, postergar el 
cobrament de les nostres retribucions fins la finalització de cada curs acadèmic, 
supeditades, en tot cas, a l’existència de liquiditat. 

A més, hem facilitat també el desenvolupament del màster, atès els destinataris als que 
prioritàriament s´adreçava, professionals dels sector públic i privat, tot limitant la impartició 
a 30 crèdits ECTS per any, intentat sempre oferint una formació pràctica, no exempta, 
òbviament, del rigor que hom espera de una Universidad d´alta qualitat como és la UB.  

Alhora, s’han desglossat diversos títols d’expert per aquells alumnes que no disposessin de 
prou temps o tinguessin interessos més limitats, a certes àrees específiques de les que 
integren el Màster.  

Han estat convidats com a docents professors i experts altament qualificats d’arreu 
d’Espanya i de l’estranger, tot combinat procedències:  judicatura, fiscalia, funció pública 
superior, operadors privats, acadèmics en totes les seves especialitats relatives a 
governança, transparència, gestió i control del serveis públics i del seu indestriable entorn. 
S´ha promogut en tot moment un enfoc transdisciplinari de qualitat. 
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Creiem que hem assolit els objectius cercats amb escreix i n´estem molt satisfets dels 
resultats de la primera edició i de la qualitat del professorat i dels inscrits i de la seva 
implicació. Evidentment, han existit aspectes a millorar, com no, en una primera edició 
d´una obra humana, i hem estat treballant en la mesura de les nostres capacitats per a fer-
ho amb la màxima immediatesa. 

Malgrat tot, els nostres esforços no han estat suficients, malauradament. A la manca de 
suport real de la societat civil, esmentada més amunt, s´ha unit el fet que alguna 
Administració ha retirat, sobtadament i amb justificacions que, en la nostra opinió no són 
sòlides, el finançament a las matrícules dels seus funcionaris i empleats. Cal tenir en compte 
que el Màster no ha percebut mai més ingressos que els de les matrícules, no havent rebut 
cap subvenció ni ajut privat. 

En aquestes condicions descrites, el Màster no pot sobreviure, atès que no tots els 
principals interessats podem córrer amb les seves despeses i el nombre potencial de 
matriculats s´ha reduït a un nivell que el fa econòmicament inviable. 

Arribats, doncs, a aquest punt, ens veiem obligats a suspendre sine die la impartició 
d’aquest estudis.  

Esperem que en el futur les entitats públiques i privades considerin adient, seriosament i 
amb un ferm i autèntic compromís, finançar aquesta formació, que entenem vital per la 
nostra societat, pels seus empleats, en la mida que ells no puguin fer-ho. 

Lamentem doncs aquest comiat forçat, qui sap si només temporal, i desitgem que els 
esforços desplegats per alumnes, professors i col·laboradors hagin estat recompensats per 
la millora en la formació, ni que hagi estat temporal, en la lluita contra la corrupció i en favor 
de la transparència i de la bona administració, drets de ciutadania europeus del segle XXI, 
dels que tothom fa esment de la seva rellevància, al menys en el pla teòric i retòric. 

 

Directors i coordinadors del màster 

 
 
 
Prof. Dr. Joan J. Queralt                                                    Prof. Dr. Juli Ponce Solé 
Catedràtic de Dret penal                                                    Catedràtic de Dret Administratiu 
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