
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 2021-2022 la XIII 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, que s’inicià el curs acadèmic 2009-
2010, incorpora la V edició de les Jornades de medi ambient i ens locals, 
organitzades amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental (CEDAT), amb el 
suport del Departament de Polítiques Digitals i Territori 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 7 sessions, d’una durada 35 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 quatre 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 i 
una tercera ponència sobre uns altres temes també relacionats amb l’eix 
temàtic, seguides 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 expertesa i prestigi reconeguts. 

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. 

Dades generals 

Durada :  35 hores 
Horari: dijous, de 9 - 15 hores 
Lloc de realització :   
Aj. de la Pobla de Mafumet 
Jacint Verdaguer, 6 
43140 La Pobla de Mafumet 
Tels. 977840260 i 977840052 

Places :  80   
Inscripció :  290 euros  
Període de preinscripció : gener 2022                       
Informació i matrícula : gener 2022

Informació i matrícula :  

Desembre de 2021 – gener de 2022 
Centre  de  Formació  Permanent 
Fundació URV. Av.  Onze  de  Setembre, 112. 43203 Reus 
977  779  950 / 977  779  966 
cristina.jacas@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. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu i 
subdirectora, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, 
URV 

- 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. Sílvia Carmona Garías, lletrada, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i 
professora associada de dret administratiu, URV 

- Dra. Laura Presicce, investigadora postdoctoral de dret administratiu, 
Universitat de Bologna i investigadora, CEDAT, URV 

Destinataris 

 Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. 
 Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei 

d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i d’altres ens locals i de llurs 
ens instrumentals públics i privats. 

 Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el món local. 
 Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la Facultat de 

Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats. 

 
 

XIII Fòrum 
d’actualització 
en dret local 
Seminari de dret local 
Manuel Ballbé Mallol 

La Pobla de Mafumet 
2021-2022 

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/


1a. jornada. Inauguració, dijous, 20 de gener de 2022 
“ La Jurisdicció contenciosa administrativa i ens locals” 

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 jurisdicció contenciosa administrativa i els ens locals 
Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo, magistrada, Sala Contenciosa 
Administrativa, Tribunal Suprem i presidenta, Comissió d’ètica Judicial. 

Ponència I.- Els procediments contenciosos administratius: especificitats 
Sra. Judit Esteve Izquierdo, cap, Gabinet Jurídic, UB i professora associada 
de dret administratiu, URV. 

Ponència II.- Els recursos contenciosos administratius: especificitats locals 
Il·lm. Sr. Dr. Carlos Maria Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1, Logronyo i professor associat de dret administratiu, 
Universidad de La Rioja 

Taula rodona.- L’activitat administrativa local sotmesa al control contenciós 
administratiu 
2 ponents anteriors 
Il·lm. Sr. Guillermo Peral Fontova, magistrat-jutge, Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1, Tarragona 
Sra. Assumpta Palau Marginet, exdirectora general d’assumptes 
contenciosos, Generalitat de Catalunya, professora honorària de dret 
administratiu, URV i consultora a Gomez Acebo -Pombo 
Moderador: Sr. Francesc Josep Artero Juan, advocat i professor de dret 
administratiu, URV 

2a. jornada. Dijous, 24 de febrer de 2022 
 “Les administracions locals davant dels fons europeus Next Generation” 

Ponència I.- La gestió dels fons europeus Next Generation: marc general 
Dr. José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu, Universidad de 
Zaragoza i director, Observatorio de la Contratación Pública 

Ponència II.- La contractació pública i els fons europeus Next Generation 
Dr. Miguel Ángel Bernal Blay, titular de dret administratiu, Universidad de 
Zaragoza i secretari executiu, Observatorio de la Contratación Pública 

Ponència III.- Els governs locals en la gestió dels fons europeus Next 
Generation 
Dra. María Concepción Campos Acuña, secretària d’administració local i 
professora associada de dret administratiu, URV 

Taula rodona.- El control dels fons europeus Next Generation 
Ponents anteriors 
Dra. Sofia Moya Pereira, directora, Serveis Territorials a Tarragona, 
Departament d’Empresa i Treball, Generalitat de Catalunya 
Sr. Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona 
Moderador: Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament 
de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 

3a. jornada. Dijous, 24 de març de 2022 
“Mecanismes alternatius de resolució de conflictes juridicoadministratius” 

Ponència I.- Mecanismes alternatius de resolució de conflictes en l’àmbit 
del Dret administratiu 
Dr. Roberto Bustillo Bolado, professor titular de dret administratiu, 
Universdad de Vigo  

Ponència II.- Les possibilitats de la mediació administrativa: concepte, 
principis i àmbits 
Dra. Beatriz Belando Garín, professora titular de dret administratiu, 
Universitat de València  

Ponència III.- La mediació intrajudicial a la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
Dr. Eduardo Gamero Casado, catedràtic de dret administratiu, Universidad 
Pablo de Olavide 

Taula rodona.- Experiències i reptes de les administracions públiques 
davant la mediació 
Il·lma. Sra. Montserrat Raga Marimón, magistrada del jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona i impulsora del Pla pilot de mediació 
intrajudicial 
Il·lm. Dr. Carlos Maria Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1, Logronyo i professor associat de dret administratiu, 
Universitat de La Rioja 
Dr. Josep Mir i Bagó, vocal, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP). 
Sr. Francesc Esteve i Balagué, director, Gabinet Jurídic, Generalitat de 
Catalunya i professor associat de dret administratiu, UB 
Sra. Anna Magnet i Planas, cap, Serveis Jurídics Diputació de Tarragona 
Moderadora: Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret 
administratiu, URV i investigadora, CEDAT 

4a. jornada. Dijous, 21 d’abril de 2022 
“V Jornada de medi ambient i ens locals. Transició energètica, hidrogen i 
ens locals” 

Ponència I.- Canvi climàtic i transició energètica 
Dra. Susana Galera Rodríguez, professora titular de dret administratiu, 
Universidad Rey Juan Carlos 

Ponència II.- La transició energètica als ens locals 
Sr. Joan Herrera i Torres, director d'acció ambiental i energia, Ajuntament del 
Prat de Llobregat i professor associat de dret administratiu, URV 

Ponència III.- El rol de la Universitat com a catalitzador de la transició 
energètica territorial: La Vall de l'hidrogen.  
Dr. Francesc Díaz González, catedràtic de física aplicada i vicerector de 
recerca i planificació científica, URV 

Taula Rodona.- Els públics locals finançats pels fons europeus Next 
Generation  
Ponents anteriors  
Sr. Armengol Grau i Franquet, director gerent, SIRUSA 

Sra. Aloia López Ferro, advocada, TERRAQUI, Estudi Jurídic Ambiental, S.L. i 
professora associada de dret administratiu, URV  
Moderador: Dr. Endrius Cocciolo, professor agregat de dret administratiu, 
URV i investigador, CEDAT 

5a. jornada. Dijous, 19 de maig de 2022 
“Els béns de les administracions locals”  

Ponència I.- Els títols habilitants d’ocupació del domini públic: adjudicació, 
termini i transmissió 
Dra. Maria Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i 
professora associada de dret administratiu, UAB  

Ponència II.- Els instruments per fer front a l’ocupació irregular de l’espai 
públic 
Dr. Ricart Brotat i Jubert, cap, Serveis Jurídics, Ajuntament de Badalona i 
professor associat de dret constitucional UAB 

Ponència III.- La millora de l'espai públic a través de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEU)  
Dra. Irene Araguàs Galcerà, professora lectora de dret administratiu, UB 

Taula rodona.- La gestió dels béns dels ens locals 
Ponents anteriors 
Il·lma. Sra. Rosa Maria Muñoz i Rodón, magistrada-jutgessa, Jutjat 
Contenciós Administratiu, núm. 4, Barcelona 
Sra. Glòria Ribas Moreno, Lletrada dels Serveis Jurídics de la Diputació de 
Tarragona 
Moderador: Sr. Josep Alberich i Forns, cap de servei, Assessoria Jurídica, 
Ajuntament de Reus 

6a. jornada. Dijous, 16 de juny de 2022 
“El procediment administratiu electrònic” 

Ponència I.- Les claus per a la transformació digital de les entitats 
locals: especial referència al Reial Decret 203/2021, de 30 de maç, pel 
que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector 
públic por mitjans electrònics. 
Dra. María Concepción Campos Acuña, secretària d’administració 
local i professora associada de dret administratiu, URV 

Ponència II.- Les polítiques d’identificació: firma i segell electrònic 
Dr. Ignacio Alamillo Domingo, advocat i consultor en sistemes i 
seguretat de la informació 

Ponència III.- Les polítiques d’identificació: firma i segell electrònic 
Sra. Astrid Desset Desset, directora gerent, Administració Oberta de 
Catalunya 

Taula rodona.- Aspectes pràctics de la digitalització del 
procediments als ens locals 
Ponents anteriors 
Sra. Valeria Marraco de Riva, responsable d’assumptes jurídics, 
Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información 
Dr. Joan Anton Font Monclús, secretari general de l’Ajuntament 
de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 



 

Moderadora: Dra. Maria Inés Gil Casión, cap del Servei de Recursos Humans, 
Organització i Qualitat, Ajuntament de Salou i professora associada de dret 
administratiu, URV 

7a. jornada. Cloenda. Dijous,  7 de juliol de 2022 
“V Jornada de Medi ambient i ens locals(II). La intervenció administrativa 
sobre les activitats” 

Ponència I.- La prevenció i el control ambiental de les activitats a Catalunya. 
Situació actual i perspectives de futur 
Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i 
professor associat de dret administratiu, URV 

Ponència II.- La Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica: règims 
d’intervenció i control i règim sancionador 
Sr. Roger Cots i Valverde, vicesecretari general, Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat i professor associat de dret constitucional, UAB 

Taula Rodona.- Els reptes dels ens locals davant la intervenció 
administrativa sobre les activitats 
Ponents anteriors 
Sr. Josep Antoni Chavarría i Espuny, secretari general, Ajuntament de 
Tortosa 
Sr. Ignacio Río Santos, secretari general, Ajuntament de Vila-seca i professor 
associat de dret administratiu, URV  
Sr. Roger Cámara, cap, Serveis Jurídics, Ajuntament del Vendrell 
Moderadora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret 
administratiu, URV i investigadora, CEDAT. 

Lliçó de cloenda.- Sostenibilitat i ens locals: perspectives de futur 
Dr. Fernando López Ramón, catedràtic de dret administratiu, Universidad de 
Zaragoza i president, Associación Española de Professores de Derecho 
Administrativo (AEPDA) 

Estructura 

9.00 h.- Primera ponència 
10.15 h.- Debat 
10.45 h.- Pausa-cafè 
11.15 h.- Segona ponència 
12.15 h.- Debat 
12.30 h.- Tercera ponència 
13.30 h.- Debat 
13.45 h. Taula rodona 
15.00 h. Finalització 

Organitzen : 

Col·laboren : 

Amb el suport de :

El nuevo rol de la ciudadanía ante la justicia administrativa: la regulación y la 
implementación de la mediación como sistema de prevención y resolución de 
conflictos” PID2020-112688GB-100 financiado por: 




