CONFERÈNCIES I PONÈNCIES


Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 13 de març de 2018.



“El nou règim local de Catalunya: entre la tradició i la modernitat” en el marc de la I
Jornada d’estudis Víctor Ferro Pomà. El Dret Públic Català, organitzada per Societat
Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 15 de febrer de
2018.



Conferència a l’acte Les Bases de Manresa i el model territorial de Catalunya, organitzat
per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana de
Geografia de l’Institut d’Estudis Catalans, Manresa 28 de novembre de 2017.



“Prat de la Riba, home de govern. L’obra de govern de la Mancomunitat de Catalunya: una
voluntat de modernització” en el marc de la Jornada Enric Prat de la Riba (1870-1917)
Home de pensament, d’acció i de govern, organitzada per la Diputació de Barcelona i
celebrada al Saló de plens de l’Ajuntament de Manresa. 29 de novembre de 2017.



“Els governs locals catalans: context territorial, règim jurídic i finançament” en el marc de la
Jornada sobre diferents models de finançament local, organitzada per l’Institut d’Economia
de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 24 de novembre de
2017.



“Colaboración interadministrativa y Nuevos modelos de gestión para afrontar los retos del
Gobierno Abierto”, en el Curs Govern Obert, Transparència i nous models de gestió
pública, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i Barcelona’ Gov. Barcelona, 2 de
novembre de 2017.



“El futur de l’organització territorial a Catalunya”, en el marc de Diàlegs: cara a cara amb el
territori, organitzats per Escola d’Administració Pública de Catalunya. Girona, 25 d’octubre
de 2017.



“Reflexiones sobre el futuro del empleo público”, en XXVIII Seminario Permanente de
Gobierno y Economía Pública, Ayuntamiento de Madrid y Fundación José Ortega y Gasset
– Gregorio Marañon, Madrid 25 de septiembre 2017.



“L’organització territorial de Catalunya: noves propostes”, en el marc de la Jornada
d’estudi i debat per al desenvolupament del dret públic català. Represa i futur en temps de
canvi, organitzada pel Col·lectiu Maspons i Anglasell, Diputació de Barcelona, Ajuntament
de Bigues i Riells i Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 15 de juliol de
2017.



Conferència sobre l’Ocupació pública i la gestió de persones en el marc del Seminari
internacional sobre gestió pública avançada organitzat per la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 3 de juliol de 2017.



“El paper de les diputacions provincials en l’assistència i la cooperació local: present i
futur”, en el marc de l’assignatura de Dret Local (Grau de Dret) impartida a la Universitat
Autònoma de Barcelona. 31 de març de 2017.



“Ordenació Territorial”, dintre del cicle de conferències Eines d’Estat, Institut d’Estudis
Ilerdencs. 8 de febrer de 2017.



“Pacte per la societat digital. Perspectives des del món local”, en el marc del II Congrés de
Govern Digital, organitzat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, LOCALRET i
la Generalitat de Catalunya. 25 de gener de 2017.
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“Prat de la Riba i el municipalisme a Catalunya”, en el marc de la jornada d’estudis relativa
a la figura d’Enric Prat de la Riba (1870-1917), organitzada per la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics, l’Institut d’Estudis Catalans. 1 de desembre de 2016.



“La nostra organització territorial local des d’una perspectiva jurídica”, en el marc de la
jornada sobre l’Organització Territorial i el Desenvolupament Local a Catalunya, celebrada
a Igualada i organitzada per la Societat Catalana de Geografia i l’Institut d’Estudis
Catalans. 29 de novembre de 2016.



Intervenció en el marc de la jornada Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966),
organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, l’Institut d’Estudis Catalans i la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 2 de novembre de 2016.



“Reflexiones des del mundo local”, en el marc de la I Jornada de Gestión Pública: las
colaboraciones público-privadas a debate, organitzada per Specialist Centre on PPP in
Smart and Sustainable Cities. 5 d’octubre de 2016.



“L’organització territorial i els nivells administratius a Catalunya. Situació actual i
perspectives de futur”, en el marc de la jornada “L’Organització territorial a l’eix
mediterrani”, celebrada a la Universitat Catalana d’Estiu i organitzada per l’Institut
d’Estudis Catalans. 19 d’agost de 2016.



“Municipalisme i idea de país: el projecte de Prat de la Riba aplicat als governs locals del
segle XXI”, dintre del cicle de conferències Municipalisme i Transformacions. Ateneu
Barcelonès. 5 de maig de 2016.



“El Camp de Tarragona i l’organització territorial de Catalunya. Una perspectiva jurídica”,
en el marc del VII Fòrum d’Actualització en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili. 5 de
maig de 2016.



Conferència sobre la col·laboració interadministrativa i nous models de gestió pública en el
marc del curs Gobierno abierto, transparencia y nuevos modelos de gestión pública,
organitzat pel Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu
Fabra. 7 d’abril de 2016.



Conferència “Les diputacions provincials després de la LRSAL”, en el marc de
l’assignatura de Dret Local (Grau de Dret) impartida a la Universitat Autònoma de
Barcelona. 1 d’abril de 2016.



Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 18 d’abril de 2016.



Conferència “La supramunicipalitat a Catalunya”, en el marc del Grau de Dret. Universitat
Pompeu Fabra. 1 de març de 2016.



Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 22 d’abril de 2015.



Ponència “La Mancomunitat i el municipalisme” en el marc del Congrés universitari “19142014: la petja de la Mancomunitat de Catalunya” organitzat per la Universitat Autònoma de
Barcelona. 16 i 18 de desembre de 2014.



Conferència en la celebració del centenari de l’Acte d’Afirmació Valencianista i de la
Mancomunitat de Catalunya: “La lluita per la recuperació de l’autogovern”. València, 24
d’octubre de 2014.



Lliçó inaugural “Mancomunitat de Catalunya 1914-2014. El 100tenari” en el marc de l’acte
d’inauguració del curs 2014-2015 de la UNED. 29 d’octubre de 2014.
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Conferència “Les dades subjectes a publicitat i el dret d’accés dels ciutadans a la
informació i documentació dels ens locals” en el marc de L’Escola d’Estiu de Governs
Locals “Construint els governs locals del demà”, organitzada per la Càtedra Enric Prat de
la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Associació
Catalana de Municipis i la Diputació de Barcelona. Manresa, 19 i 20 de setembre de 2014.



Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 29 d’abril de 2014.



Ponència “Bon govern i transparència als governs locals catalans: un estat de la qüestió”
en el marc de la jornada Transparència, Bon govern i Integritat Institucional als Governs
Locals, organitzada per la Diputació de Barcelona. 9 d’abril de 2014.



Conferència “Les diputacions provincials: organització i competències” en el marc del Grau
de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona. 28 de març de 2014.



Ponència “Avantatges i inconvenients de la reforma del govern i l’Administració local” en el
marc del V Fòrum d’Actualització en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili, 13 de març de
2014.



Ponència en la jornada “L’organització territorial dels governs locals: Afectacions, reptes i
qüestions pendents en els projectes de reforma local”, organitzada per la Diputació de
Barcelona. 28 de gener de 2014.



Ponència “La proposta de reforma de la Llei de bases de règim local: aspectes més
rellevants”, en el marc del IV Fòrum d’Actualització en Dret Local de la Universitat Rovira i
Virgili. 20 de juny de 2013.



Ponència “El futur de l’Administració supramunicipal”, en el marc del III Fòrum
d’Actualització en Dret Local de la Universitat Rovira i Virgili. 21 de juny de 2012.

TAULES RODONES


“La Corrupció als governs i les administracions locals a l’Espanya Contemporània”, en el I
Congrés d’Història de la Corrupció Política a l’Espanya Contemporània, organitzat per
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’ICPS, Barcelona 15 de desembre de 2017.



“Pilars de govern obert: la transparència”, en la sessió de la jornada de Govern Obert de la
Diputació de Barcelona, Barcelona 17 de maig de 2017.



“La informació geogràfica en el marc del govern digital”, a la VI Jornada Xarxa Local
SITMUN, organitzada per la Diputació de Barcelona. 5 d’abril de 2017.



“Estratègies locals de prevenció dels extremistes i la radicalització a debat” en el marc de
la Jornada sobre la Prevenció i la Detecció de la Radicalització i els Extremistes Violents,
organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 28 de juny de
2016.



“Nuevos retos de la protección de datos. Reutilización de la información pública por el
sector privado”, en el marc del IV Congrés Nacional de Privacitat, organitzat per
l’Asociación Profesional Española de Privacidad. 19 i 20 de maig de 2016.



Club del Pacte d’Alcaldes, en el marc del III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local:
“Caminant junts cap al 2020 i més enllà”, organitzat per la Diputació de Barcelona. 10 i 11
de març de 2015.
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“Amb l’horitzó 2020. Una reforma útil pels governs locals de Catalunya”, en el marc del VI
Fòrum d’Actualització en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili. 19 de desembre de 2014.



“La visió del sector privat sobre les actuals dinàmiques de col·laboració publico privada”, al
curs de tardor Col·laboració publico privada en la redefinició del sector públic local,
organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch.
21 i 22 d’octubre 2014.



Participació en la taula rodona d’alcaldes en la Jornada sobre Municipis 2014: “L’impacte
de la LRSAL en la prestació de serveis i règim de competències dels municipis”,
organitzada per la Fundació Ernest Lluch. 29 de setembre de 2014.



“Aspectes pràctics i oportunitats de la nova normativa de contractació pública”, en el marc
de la Jornada “Les noves directives de la Unió Europea en matèria de contractació
pública”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 18 de juny de 2014.



“Participación y servicios básicos a nivel local”, en el marc del Congreso de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, celebrat a la ciutat de Rabat (Marroc) l’any 2013.



“Serveis de proximitat i finançament local”, en el marc de la jornada “Per uns governs
locals més eficients. Visions des d’Europa”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 14
de novembre de 2013.



Participació en la taula rodona de la jornada “La reforma del sector públic local. Com
afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que conformen el sector
públic local?”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 10 de desembre de 2013.



Participació en la taula rodona del curs d’estiu “Estratègies de present i de futur per als
governs locals” organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo –
Centre Ernest Lluch. 16 i 17 de juliol 2012.

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL EN JORNADES I CONGRESSOS


Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Jornada sobre els desnonaments i l’ocupació de béns immoble”, organitzada
per la Diputació de Barcelona, Barcelona 2 de maig del 2018.



Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Jornada de videovigilància al món local”, organitzada per la Diputació de
Barcelona, Barcelona 18 d’abril del 2018.



Inauguració de la Jornada sobre diferents models de finançament local, organitzada per
l’Institut d’Economia de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
24 de novembre de 2017.



Cloenda de la Convenció del Petit Municipi, organitzada per l’Associació Catalana de
Municipis, Tavèrnoles 16 de juny del 2017.



Cloenda de la jornada “40è aniversari del retorn del president Josep Tarradellas. Memòria
d’una determinació”, organitzada per la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Montserrat
Tarradellas i Macià, Monestir de Poblet 7 de juny del 2017.



Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Els alcaldes i els equips de govern en la gestió de crisis municipals”,
organitzada per la Diputació de Barcelona i l’institut Cerdà, Barcelona 24 de maig del
2017.

20



Inauguració de la jornada urbanística “Ildefons Cerdà: camins de futur”, a la Universitat de
Barcelona, Barcelona 16 de maig de 2017.



Inauguració de la jornada “Debat i confrontació política als governs locals”, organitzada per
la Federació de Municipis de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona,
i la Diputació de Barcelona, Barcelona 5 de maig del 2017.



Cloenda i acte de lliurament de Diplomes del Màster d’Hisenda Autonòmica i Local de la
Universitat de Barcelona, Barcelona 2 de maig del 2017.



Inauguració de la Jornada sobre Transparència en la Contractació Pública, Conflictes
d’Interès i Prevenció de Riscos Penals, organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
17 de març de 2017.



Sessió de cloenda de la Jornada sobre Transparència organitzada per la Diputació de
Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 17 de maig de 2016.



Participació en la sessió inaugural de la sessió especial del Seminari de dret local:
L’aplicació directiva de les directives de contractació pública organitzada per la Federació
de Municipis de Catalunya. 14 d’abril de 2016.



Participació en la sessió inaugural de la “Jornada sobre el Dret d’Accés a la Informació
Pública”, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya. 4 de febrer de 2016.



Participació en la sessió inaugural de la sessió especial del Seminari de dret local: Les
lleis 39 i 40 de 2015, de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic,
organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya. 20 de novembre del 2015.



Participació en la sessió inaugural del Seminari de dret local organitzat per la Federació de
Municipis de Catalunya. 9 d’octubre del 2015.



Participació en la sessió inaugural de la sessió especial del Seminari de dret local: La
formació dels nous ajuntaments, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya.
8 de maig del 2015.



Participació en la sessió inaugural de la IX Setmana Municipal, organitzada per
l’Associació Catalana de Municipis i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics
Locals de l’Escola d’Electes. 27 de juliol de 2015



Participació en el seminari “La Mancomunitat de Catalunya: aspectes històrics i
competencials” organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics. 15, 16 i 17 d’abril de
2015.



Participació en la sessió inaugural de la Jornada sobre la Crisi de les Concessions
Municipals”, organitzada pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona. 30 de gener de 2015.



Participació en la sessió inaugural del Seminari de dret local, organitzat per la Federació
de Municipis de Catalunya. 10 d’octubre del 2014.



Inauguració del curs 2014-2015 de la UNED Província de Barcelona. Ponència amb el títol
“Mancomunitat de Catalunya 1914-2014. El 100tenari”. Barcelona, 29 d’octubre de 2014.



Participació en la Jornada sobre Municipis: “L’impacte de la LRSAL en la prestació de
serveis i règim de competències dels municipis”, organitzada per la Fundació Ernest Lluch.
29 de setembre de 2014
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Participació en la sessió inaugural de la Diplomatura de postgrau en gestió de personal al
servei de les entitats locals, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis. Curs
2012-2013.



Participació en la jornada “El valor de la participació ciutadana en la formulació i
implementació de polítiques públiques i en la gestió del serveis públics locals”, organitzada
per la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la Riba de
l’Associació Catalana de Municipis. 14 de maig de 2013.



Participació en la jornada “Canvis normatius amb afectació sobre les Hisendes Locals;
Afectació dels canvis introduïts per la Llei 17/2012. de pressupostos generals de l’Estat
per a 2013 i la Llei 16/2012”, organitzada per la Diputació de Barcelona, el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 25 de febrer de 2013



Participació en la jornada “L’impacte de les reformes laborals en la governança local”,
organitzada per l’Associació Catalana de Municipis. 5 de desembre de 2012.



Participació en la jornada “Aplicació pràctica del Reial Decret-Llei 20/2012 i de la reforma
laboral 2012 a les entitats locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 28 de
setembre de 2012.
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