Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya

La UB impartirà el màster de Gestoria Administrativa,
impulsat pel Consell de Col·legis de Gestors
 El Consell de Col·legis de Gestors signa un conveni amb la Universitat
de Barcelona perquè el curs 2013-2014 la Facultat de Dret imparteixi
els estudis de Màster Universitari de Gestoria Administrativa
Barcelona, 23 d’abril de 2013.– Avui, el Consell de Col·legis de Gestors
Administratius de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat
de Barcelona perquè el Consell participi en els procediments de consulta externs per a
l’elaboració i desenvolupament del pla d’estudis del Màster Universitari de Gestoria
Administrativa, que la Facultat de Dret impartirà el proper curs.
A l’acte de signatura del conveni hi ha assistit per part de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona el Dr. Enoch Albertí, degà de la Facultat de Dret; el Dr. Max
Turull, vicedegà d’Ordenació Acadèmica; el Sr. Domènec Sibina, secretari de la
Facultat de Dret; la Dra. Montserrat Casanellas, professora de Dret Financer i Tributari i
coordinadora del màster; la Sra. Berta Roca, del Servei de Millora i Innovació Docent, i
la Sra. Marina Solé Directora de l'Escola de Postgraus.
Per part del Consell General de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, a la
signatura han estat presents el Sr. Alfonso Lluzar, president de l’entitat; el Sr. Marc
Giménez, comptador, la Sra. Marina Rocabruna, gerent, i la Sra. Núria Marín, assessora
jurídica del Consell.
El màster universitari en Gestoria Administrativa és un títol adaptat a l’Espai Europeu
d’Educació Superior. Proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a
l'exercici professional de gestor administratiu, sense qüestionar la convocatòria pública
de les proves d'accés a la professió, i adaptant els continguts a les funcions legalment
previstes.
El màster de Gestoria Administrativa té com a objectiu general proporcionar una
formació integral de caràcter professional, orientada a especialitzar persones graduades
en l'àmbit de les ciències socials com a gestores administratives.

Aquest màster pretén formar professionals habilitats per intervenir, promoure, sol·licitar
i dur a terme tots els tràmits, gestions i actuacions que no requereixen l‘aplicació tècnica
jurídica reservada a l'advocacia, en interès de persones físiques i jurídiques i també
respecte a entitats sense personalitat jurídica davant qualsevol òrgan de les
administracions públiques.
L’orientació del màster és eminentment professionalitzadora: proporciona una formació
que prepara per a l'exercici professional de la gestió administrativa.
En finalitzar el màster, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de
Catalunya, dins de les funcions que li corresponen en matèria d'expedició del títol de
gestor administratiu, en declara l'equivalència en els processos oficials convocats a
aquest efecte.
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