
                                                                                  

 
 
 
 

Presentació 
   

La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i el Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Pobla de 
Mafumet, la Diputació de Tarragona, el Departament de Dret Públic, la 
Facultat de Ciències Jurídiques i la Fundació URV (FURV) i organitzen per 
al curs acadèmic 2020-2021 la XII edició del Fòrum d’Actualització en Dret 
Local. Seminari de Dret Local Manuel Ballbé Mallol del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre, amb el suport de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local (CSITAL), l’Ajuntament de Tortosa i el Servei 
d’Incineració de Residus Urbans S.A. (SIRUSA). 
 

El Fòrum d’Actualització en Dret Local, s’inicià el curs acadèmic 2009-2010, 
incorpora la V edició de les Jornada de Medi Ambient i Ens Locals, 
organitzada pel CEDAT, amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 

L’objectiu d’aquest programa formatiu és establir un àmbit permanent i 
continuat d’actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre 
qüestions d’interès en les diferents  matèries que conformen el món de 
l’administració local destinat primordialment al seu personal; així com 
altres professionals que s’hi relacionen interessats en la matèria i 
estudiants de grau i postgrau de la URV i d’altres universitats. 
 

Aquesta nova edició es presenta amb 5 sessions, d’una durada 25 hores 
lectives de durada acadèmica que s’impartiran mensualment un matí de 
dijous a la vila de La Pobla de Mafumet.  
 

La docència s’estructura en tres parts: presentació d’una primera 
ponència relacionada amb el tema que constitueix l’objecte temàtic de la 
sessió, seguida d’un debat amb els assistents; presentació d’una segona 
ponència sobre un altre tema també relacionat amb l’eix temàtic, seguida 
d’un debat amb els assistents i, finalment, una taula rodona amb diferents 
experts sobre la matèria.  
 

Aquest programa comprèn temes d’especial actualitat en el món del dret, 
la gestió pública i la hisenda locals, que seran impartits per docents 
universitaris, secretaris interventors i tresorers habilitats, tècnics 
d’administració local, jutges i magistrats, advocats i altres professionals 
amb reconegut prestigi. 
 

Titulació 
 

Es lliurarà un certificat d’aprofitament per la FURV a qui acrediti una 
assistència mínima d’un 80% de les hores lectives o un certificat 
d’assistència si s’acredita una assistència entre el 60%  i el 80% de les hores 
lectives. 
 

Destinataris   
Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. 
Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei 
Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la Facultat de 
Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats 

Dades generals 
 

Durada :  25 hores 
Horari : 9:30 - 14:30h 
Lloc de realització :   
Aj. de la Pobla de Mafumet 
Jacint Verdaguer, 6 
43140 La Pobla de Mafumet 
Tels. 977840260 i 977840052 
 

Places :  80   
Inscripció :  175 euros   
Període de preinscripció : segona quinzena de febrer de 2021 
Informació i matrícula : primera quinzena de març de 2021 
 

 
Informació i matrícula : 
 

Centre  de  Formació  Permanent 
Fundació URV. Av.  Onze  de  Setembre, 112. 43203 Reus 
977  779  950 / 977  779  964 
vanessa.rejano@fundacio.urv.cat 
http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/ 
 
 
 
 
 

Direcció  acadèmica   
 

 Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu i 
investigadora, CEDAT, URV 

 Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret 
administratiu i subdirectora, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius 
Viadel i Martín  

 Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu 
i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV 

 

Coordinació acadèmica 
 

- Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu, URV 
- Dra. Sílvia Carmona Garías, lletrada, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i 
professora associada de dret administratiu, URV  

- Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV 
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1a. jornada. Inauguració, dijous, 25 de març de 2021  
“L’urbanisme  a Catalunya ” 
 

Inauguració.-  
Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet 
Il·lm. Sr. Lluís Solé i Panisello, president, ACM 
Il·lma. Sra. Olga Arnau i Sanabra, presidenta, FMC 
 

Lliçó inaugural.- La responsabilitat patrimonial per l’anul·lació de títols 
administratius habilitants 
Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB 
 

Ponència II.- La nul·litat del planejament 
Il·lm. Sr. Héctor García Morago, magistrat, Sala contenciosa Administrativa, 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 

Taula rodona.- La situació de l’urbanisme a Catalunya: d’una crisi a l’altra 
Ponent anterior 
Francesc Santacana i Portella, cap del Servei Territorial d'Urbanisme de 
Tarragona, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya i professor associat d’urbanisme, URV 
Dr. Lluís Cases i Pallarès, professor titular de dret administratiu, UAB i soci, 
Garrigues Advocats 
Moderadora: Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa i 
professora associada de dret administratiu, URV 

 

2a. jornada. Dijous, 22 d’abril de 2021 
“Els òrgans i acords dels ens locals” 
 

Ponència I.- El funcionament telemàtic dels òrgans locals 
Maite Velayos i Esplugas, cap de servei de Secretaria General, Diputació de 
Tarragona 
 

Ponència II.- La impugnació dels actes i acords locals  
Víctor Siles i Marc, secretari general, Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 

Taula Rodona.- La implantació de l’administració electrònica als ens locals 
Ponents anteriors 
María Ascensión Moro Cordero, cap de gestió del Coneixement i Qualitat, 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
Dolors Róo Garcia, responsable d’e-administració, Servei d'Assistència 
Municipal , Diputació de Tarragona 
Moderador: Ignacio Río Santos, secretari general, Ajuntament de Vila-seca i 
professor associat de dret administratiu, URV 
 

3a. jornada. Dijous, 20 de maig de 2021  
“Les disposicions de caràcter general locals” 
 

Ponència I.- Les disposicions de caràcter general locals: abast i límits de la 
potestat normativa local 
Dr. José Luís Blasco Díaz, catedràtic de dret administratiu i degà, Facultat de 
ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I de Castelló 
 

Ponència II.- La participació ciutadana: consulta pública prèvia, informació 
pública i audiència 

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu i 
investigadora, CEDAT, URV 
 

Taula rodona.- Les ordenances fiscals 
Il·lma. Sra. Rosa Maria Muñoz i Rodón, magistrada, Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 4, Barcelona 
Iolanda Guimerà i Mèlich, tresorera general i responsable, Àrea Tributària, 
Ajuntament de Tarragona 
Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus 
Moderador: Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de dret financer i tributari, 
URV i secretari-interventor d’administració local 
 

4ª jornada. Dijous, 17 de juny de 2021  
“L’impacte de la COVID-19 als ens locals” 
 

Ponència I.- El Dret local en temps d’emergència sanitària: competències 
municipal 
Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració́ general, Ajuntament de 
Madrid i professor titular de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos 
 

Ponència II.- La desescalada municipal: la transició cap a una norma 
normalitat  
Dr. Francisco Velasco Caballero, catedràtic de dret administratiu, Universitat 
Autònoma de Madrid 
 

Taula Rodona.- El desenvolupament econòmic local post Covid-19 
Dr. Pere Segarra i Roca, professor titular emèrit comercialització i 
investigació de mercats, URV i president, Comissió d’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses, Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Imma Estivill i Balsells, experta en polítiques actives d’ocupació i presidenta, 
PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació 
Javier Villamayor Caamaño, coordinador, Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, Diputació de Barcelona 
Eduard Vicente Pascual, director, Fira de Reus i director de serveis, REDESSA  
Moderador: Àlex Grau i Orts, director, Cap d’Àrea de Recursos Humans, 
Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de 
dret administratiu, URV 

 

5a. jornada. Cloenda. Dijous,  8 de juliol de 2021 
“IV Jornada de Medi ambient i ens locals. El règim jurídic de les costes” 
 

Ponència I.- El règim jurídic de les costes: aspectes generals i competències 
municipals 
Dr. Javier Sanz Larruga, catedràtic de dret administratiu, Universidade da 
Coruña 
 

Ponència II.- La Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del 
litoral 
Dra. Belén Noguera La Muela, catedràtica de dret administratiu, UB  
 

Ponència III.- El Pla director urbanístic del sistema costaner 
Dr. Josep Maria Aguirre i Font, professor agregat de dret administratiu, UdG 
 

Taula rodona.- Els reptes dels municipis costaners 
Ponents anteriors 

Ramon Torres i Estrada, ex director, demarcació de Costes de l’Estat a 
Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV  
Moderadora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret 
administratiu, URV 
 

Lliçó de cloenda.- La legislació de costes i el canvi climàtic 
Dr. Ángel Menéndez Rexach, catedràtic emèrit de dret administratiu, UAM 

 
 
Estructura 
 

9.30 h.- Primera ponència 
10.30 h.- Debat 
11 h.- Pausa-cafè 
11.30 h.- Segona ponència 
12.30 h.- Debat 
13 h. Taula rodona 
14.30 h. Finalització 

 
 
Organitzen : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Col·laboren : 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
Amb el suport de :  


