CURRÍCULUM VITAE

DADES PERSONALS

•

Nom i cognoms: Xavier Forcadell i Esteller

•

Lloc i data de naixement: Alcanar, 14 de desembre de 1980

•

Espai web:

http://www.xavierforcadell.cat

•

Twitter:

@xavforcadell

•

Facebook:

Xavi Forcadell

•

Linkedin:

Xavier Forcadell i Esteller
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TÍTOLS ACADÈMICS
•

Doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la defensa de la
tesi doctoral que porta per títol: “L’organització territorial i el règim jurídic dels governs
locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau
local”, que va merèixer la qualificació d’Excel·lent – Cum Laude, 2015. A més, aquesta tesi
ha rebut també el reconeixement de Premi Extraordinari de Doctorat per acord de la
comissió de Doctorat de la UAB de data 15 juny de 2018.

•

Diploma d’Estudis Avançats en Dret Administratiu (DEA.) per la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la defensa final del treball de suficiència investigadora que porta per títol:
“L’obligació de resoldre i la caducitat dels procediments urbanístics iniciats d’ofici a
Catalunya”, que va merèixer la qualificació d’Excel·lent - Cum Laude, 2009.

•

Postgrau en Pràctica Jurídica, especialització en dret Penal, Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, 2021.

•

Postgrau en Contractació i Gestió de Serveis Públics, Universitat Autònoma de
Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (UAB-URV), 2009.

•

Màster en Seguretat i Prevenció Integral, Escola de Seguretat i Prevenció Integral (EPSI)
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2009.

•

Màster en Gestió i Dret Local, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat
Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2007.

•

Postgrau en Dret Local, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat
Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2006.

•

Postgrau en Dret Urbanístic, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat
Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2005.

•

Llicenciat en dret, Universitat Rovira i Virgili (URV), 2004.

CARRERA ADMINISTRATIVA I FUNCIÓ PÚBLICA
•

Directiu públic professional (Grup A1), Diputació de Barcelona. L’any 2011 incorporació
a la Diputació de Barcelona, primer com a coordinador de Cooperació i Assistència Local i
des del 2012 al juliol del 2019 n’he estat també el Coordinador General. Des del juliol del
2019 Coordinador de la nova àrea corporativa d’Innovació, Governs Locals i Cohesió
Territorial.

•

Funcionari de carrera (Grup A1), Cos d’Habilitació Estatal, Subescala de Secretaria,
Categoria d’Entrada, Generalitat de Catalunya - Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, des de 2010.

•

Funcionari de carrera (Grup A1), Cos d’Habilitació Estatal, Subescala de
SecretariaIntervenció, Generalitat de Catalunya - Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, des de 2010.

•

Funcionari de carrera (Grup A1), Tècnic d’Administració General, Ajuntament de la
Pobla de Mafumet, des de 2008.
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•

Professor associat del Departament de Dret Públic, Àrea de dret administratiu,
Universitat Rovira i Virgili, des de 2007.

DADES PROFESSIONALS
•

Coordinador d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de
Barcelona, des del 24 de juliol del 2019.
Les tasques professionals principals són posar en marxa una nova àrea corporativa i definir
els seus objectius estratègics, així com llur implantació. En aquesta nova àrea, especialment
centrada en l’assistència als 311 municipis de la demarcació de Barcelona, així com a la
resta de consells comarcals i altres governs locals, i des la innovació i modernitat institucional
s’hi inscriuen les polítiques públiques d’e-govern i e-administració, tecnologies i sistemes
informàtics, transparència, integritat, govern obert i retiment de comptes. Així com també
l’assistència local en organització interna en clau d’innovació institucional i formació. I tot en
el sentit d’oferir al conjunt del municipalisme de les principals eines per configurar una
veritable estructura de funcionament intern que doni resposta a les necessitats de present i
futur. Així mateix, s’hi insereixen també les polítiques que, a partir del principi de
diferenciació, coadjuven a una millor cohesió territorial, en el marc de la demarcació territorial
de Barcelona, la més diversa demogràficament i geogràficament del conjunt del país.

•

Coordinador general de la Diputació de Barcelona, des del dia 10 d’abril del 2012 fins al
15 de juliol del 2019.
En l’exercici de les funcions pròpies d’aquest lloc de treball he coordinat les més altes
funcions directives, des d’una perspectiva estratègica i executiva, dels diferents àmbits
transversals de l’organització (pressupost, estructures directives, tècniques i organitzatives,
cooperació i assistència local, relacions interinstitucionals etc.), així com també dels seus
principals ens instrumentals o participats, i diverses relacions amb institucions públiques i
privades. I tot en el context d’un govern local complex amb una estructura de personal de
5.000 empleats públics, un nivell mitjà de volum pressupostari de l’entorn de 1.000 milions
euros anuals i un sistema de treball basat en xarxa que requereix un fort coneixement de les
necessitats dels governs locals i altres destinataris de les polítiques de la corporació, i del
seu territori.

•

Coordinador de Cooperació i Assistència Local a l’Àrea de Presidència, Diputació de
Barcelona, des del dia 13 de setembre de 2011 fins al 23 de juliol del 2019.
En el desenvolupament d’aquestes funcions he dirigit, coordinat i impulsat, des de la funció
directiva, plans i programes de cooperació i assistència local amb uns imports econòmics
que de l’any 2011 ençà s’han situat a l’entorn dels 2.000 milions d’euros. Tots ells, des de la
transversalitat, la diferenciació i l’asimetria territorial, i la coordinació de polítiques
d’assistència tècnica i econòmica bàsica als distints governs locals de la demarcació de
Barcelona, però també atenent a la seva diversificació econòmica i cohesió social. Aquestes
tasques, atesa la seva transversalitat, han requerit també d’alta coordinació en la direcció
dels diferents nivells organitzatius d’aquesta institució.



Professor associat de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la
Universitat Rovira i Virgili (URV), des del curs 2007/2008 fins a l’actualitat, impartint sempre
quadre docent –que es detallarà més endavant– vinculat al dret administratiu, local i
urbanístic.
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•

Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona des de l’any 2006. Tot i que
actualment en la condició de no exercent, per incompatibilitat amb les tasques assumides a
la Diputació de Barcelona. En l’exercici privat de la professió l’àmbit de defensa i assistència
jurídiques s’ha centrat en la representació lletrada d’ajuntaments de dimensió tècnica petita
i mitjana, de la qual s’obté una clara visió del funcionament ordinari d’aquest tipus de governs
locals, i sobretot de les seves necessitats.

Altres dades de relleu institucional, professional i acadèmic
•

President del Comitè de Seguretat de la Informació de la Diputació de Barcelona (Decret
núm. 9143 de data 07/08/2021).

•

Membre del Consell Tècnic Assessor d’Agenda Digital de la Federació de Municipis de
Catalunya, de de març de 2021.

•

Membre del Consell Tècnic Assessor de Transparència de la Federació de Municipis
de Catalunya, de de març de 2021.

•

Membre de la Taula d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona (Decret núm. 1379
de data 23/02/2021)

•

Membre col·laborador del Observatorio de Contratación Pública, des de març 2020.

•

President del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional
de la Diputació de Barcelona (Decret núm. 2894 de data 23/03/2020).

•

President del Comitè Directiu d’Administració Digital de la Diputació de Barcelona
(Decret Núm. 2894 de data 23/03/2020).

•

Coordinador del Laboratori d’Innovació de la Diputació de Barcelona (Decret Núm.
7850/19 de data 17/06/2019)

•

Membre del Ple i la Comissió Permanent del Consell d’Empadronament de la Secció
Provincial de Barcelona, des de novembre de 2019.

•

Col·laborador permanent del Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, a proposta de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, des del febrer de 2019.

•

Representant a la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, Generalitat de
Catalunya, des del desembre de 2018 fins al juliol de 2019.

•

Membre del Consell per al Foment i la Difusió de l’Obra de Gaudí, Generalitat de
Catalunya, des de l’octubre de 2018 fins al juliol de 2019.

•

Representant a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i la Universitat de Barcelona per col·laborar en tot allò que afecti temes
de caràcter i contingut patrimonial, des del febrer de 2018 fins al juliol de 2019.

•

Membre de la Comissió Executiva i del Consell General del Consorci del Patrimoni de
Sitges, des de l’octubre de 2017 fins al juliol de 2019.

•

Membre del patronat i del comitè executiu de la Fundació Privada Institut d’Economia de
Barcelona, des del gener del 2017 fins al juliol de 2019.

•

Membre de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de
Manresa. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Manresa, des del desembre de 2016.
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•
•

Membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic, des de l’abril de
2016.
Membre de la Comissió de Toponímia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, des del març de 2016.

•

Vocal del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, des del març de 2016 fins al
febrer de 2020.

•

Vocal del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, des del març
de 2016 fins al gener de 2020.

•

Membre de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, des del
juliol de 2015.

•

Vocal del tribunal de selecció per a l’accés a la subescala de Secretaria-Intervenció,
de l’escala de funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
segons resolució del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 24 de març de
2015 (BOE núm. 73, de 26 de març 2015).

•

Coordinador del Grup impulsor de la Diputació de Barcelona per a una estratègia corporativa
global de bon govern, transparència i accés a la informació, i creació del Portal de
Transparència (expedient núm. 2014/6612, de 4 de setembre de 2014).

•

President de l’Òrgan de Política Lingüística de la Diputació de Barcelona (expedient núm.
2014/1139, d’1 d’agost de 2014).

•

Membre de la Comissió Executiva del Consorci del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil de Terrassa, des del juliol de 2015 fins al juliol de 2019.

•

Coordinador director del Consell Editorial de la Fundación Democracia y Gobierno Local,
des del juliol de 2014 fins al gener de 2017.

•

Membre de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, des del juliol de
2014 fins al juliol de 2019.

•

Membre a la Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, des del maig de
2014 al juliol de 2015.

•

Vocal al Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, des del maig de 2014 al juliol
de 2015.

•

Secretari de la Comissió Mixta de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics
Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Associació Catalana de Municipis, des
del març de 2014 fins al juliol de 2019.

•

Coordinador dels actes de Commemoració del primer centenari de la constitució de la
Mancomunitat de Catalunya (1914-2014), impulsada per la Diputació de Barcelona amb
les quatre diputacions catalanes i el govern de la Generalitat de Catalunya (expedient núm.
2013/1550, d’1 de març de 2013).

•

Coordinador del Grup impulsor de la Diputació de Barcelona per estudiar els possibles
impactes de les reformes legislatives, estatal i autonòmica, dels governs locals, així
com també proposar pautes d’actuació (formatives, d’estudi, comissions de treball, etc.).
(Expedient núm. 2013/1549, de 18 de març de 2013 i 6049/2013, de 5 d’agost de 2013.)
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•

Membre del Public-Private Sector Research Center IESE Business School, des de
2013 fins al juliol de 2019.

•

Membre de la Junta de Govern i del Consell General de l’Organisme Autònom de
l’Institut del Teatre, des del juny de 2013 fins al juliol de 2019.

•

Representant a la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, des del maig de 2013.

•

Membre de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge (20072016), des del febrer de 2013 fins al juliol de 2019.

•

Vocal del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Idescat, des del febrer
de 2013.

•

Membre del Consell General del Consorci Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), des del febrer de 2013 fins al juliol de 2019.

•

Vocal del Consell de Govern del Consorci Universitari Institut de Ciències Polítiques i
Socials. ICPS, des del febrer de 2013.

•

Representant al Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, des del novembre de
2013 fins al juliol de 2019.

•

Representant a la Fundació Privada Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, des del
febrer de 2013 fins al juliol de 2019.

•

Vocal del Consejo de Empadronamiento, Sección Provincial Barcelona, des del febrer
de 2012 fins al juliol de 2015. Novament des del juliol de 2019.

•

Patró institucional i membre del Consell Executiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals, des de l’abril de 2012 fins al juliol de 2019.

•

Membre de la Comissió Executiva del Consorci Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona, des de l’abril de 2012 fins al novembre de 2012.

•

Membre del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, des
de 2011.

•

Membre de la borsa de col·laboradors de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya, per a participar en els tribunals de selecció de personal de les
administracions públiques de Catalunya.

•

Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Tarragona, entre els anys 2008 i
2012.

•

Membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals i del Grup de Recerca en Organització i
Recursos Humans en Intel·ligència i Seguretat Públiques, de la URV.

•

Membre del grup tècnic de suport a la Comissió per al Desenvolupament de les
Competències de les Corporacions Locals de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), a proposta de la Diputació de Barcelona. Document bàsic de reflexió per
a la futura Ley Básica de Gobiernos Locales, 2012.

•

Coordinador de les relacions jurídiques i econòmiques de diversos municipis del Camp de
Tarragona amb les indústries petroquímiques ubicades al Complex Industrial de Tarragona -
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Gran Indústria Nord. Des del 2005 fins al 2011, en temes relacionats amb el dret local,
urbanístic i mediambiental.
•

Coordinador de les relacions juridico esportives del CF Pobla de Mafumet, i redactor del
conveni de filiació esportiva entre el Club Gimnàstic de Tarragona - Nàstic (Segona Divisió
A de la LFP) i el CF Pobla de Mafumet (Tercera Divisió de la LFP). Així mateix, responsable
jurídic de les relacions federatives i institucionals en el marc d’aquesta relació des del 2007
fins al 2011.

PUBLICACIONS
AUTORIES I COAUTORIES
•

Autor de L’organització territorial i el règim jurídic dels governs locals de Catalunya:
alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local. Barcelona:
Editorial Tirant lo Blanch, 2016.

•

Coautor de la onzena edició del Codi de règim local 2021. Federació de Municipis de
Catalunya, 2021.

•

Coautor de Cap a la professionalització de la Direcció Pública a les nostres
organitzacions: definició d’un model des del món local. Diputació de Barcelona, 2021.

•

Coautor de Tomo XVIII. Esquemas de extranjería, 2ª edición. València: Tirant lo Blanch,
2021.

•

Coautor de La nova geografia de la Catalunya postcovid. Barcelona: Societat Catalana
de Geografia - Institut d’Estudis Catalans, 2021.

•

Coautor I Jornada de Dret Públic Català Víctor Ferro Pomà. Barcelona: Societat Catalana
d’Estudis Jurídics - Institut d’Estudis Catalans, 2020.

•

Coautor d’Experiències de cooperació i assistència entre municipis. Barcelona:
Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona i Institut d’Economia de Barcelona, 2019.

•

Coautor de Enric Prat de la Riba (1870-1917). Home de pensament, d’acció i de govern.
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

•

Coautor de Memòria d’una determinació: 40è. aniversari del retorn a Catalunya del
President Josep Tarradellas. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2018.

•

Coautor de La corrupción política en la España contemporánea. Madrid: Marcial Pons
Historia, 2018.

•

Coautor de El futuro de la administración local y el papel de los Gobiernos locales
intermedios. Serie Claves del Gobierno Local - Fundación Democracia y Gobierno Local,
2017.

•

Coautor L’organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya. Barcelona:
Societat Catalana de Geografia; Consell Comarcal d’Anoia; Ajuntament d’Igualada; Diputació
de Barcelona, 2017.
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•

Coautor de Les col·laboracions publicoprivades a debat. Barcelona: IESE Business
School Specialist Centre on PPP in Smart and Sustainable Cities; Diputació de
Barcelona, 2017.

•

Coautor de Els petits municipis i l’organització territorial. Barcelona: Societat Catalana
de Geografia; Consell Comarcal d’Osona; Diputació de Barcelona, novembre 2016.

•

Coautor de la desena edició del Codi de règim local 2016. Federació de Municipis de
Catalunya, 2016.

•

Coautor de La cooperació local de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa
de Governs Locals 2012-2015. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2015.

•

Coautor de La Reforma de 2013 del Régimen Local Español. Madrid: Fundación
Democracia y Gobierno Local, 2014.

•

Coautor d'Estudis per a una Llei de governs locals de Catalunya 2007-2011. València:
Associació Catalana de Municipis; Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals de
la Universitat Rovira i Virgili, 2011.

•

Coautor d'Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011. Una
aportació doctrinal sobre la creació de les comarques per part de la Generalitat republicana
i el seu funcionament posterior.

•

Coautor i coordinador de Tomo XVIII. Esquemas de extranjería. València: Tirant lo Blanch,
2009.

•

Coautor de Camins d’agermanament de l’Aspirantat Sant Jordi. AlcanarMontgatBadalona, 2a ed. Barcelona: Absis Editors, 2006. Llibre resultat de la tasca de
coordinació del moviment ciutadà de la comissió promotora de l’agermanament
intermunicipal entre els municipis de Badalona, Malgrat i Alcanar.

COORDINACIONS
•

Buen gobierno, transparencia e integridad institucional en el gobierno local, sota la
direcció del prof. Dr. Manuel Villoria. Barcelona: Diputació de Barcelona; Editorial Tecnos,
desembre 2016.

•

Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local, sota la direcció del
prof. Dr. Manuel Villoria. Barcelona: Diputació de Barcelona, juny 2015.

•

L’organització territorial dels governs locals. Afectacions, reptes i qüestions pendents
en els projectes de reforma local. Barcelona: Diputació de Barcelona, juny 2015.

•

Àlbum fotogràfic de la Mancomunitat de Catalunya: Ahir-Avui 1914-2014, sota la
direcció del periodista Francesc Canosa. Barcelona: Diputació de Barcelona, desembre
2014.

•

L’organització territorial dels governs locals. Treballs de la Societat Catalana de
Geografia (Institut d'Estudis Catalans), núm. 78, desembre 2014.

•

Els governs locals de Catalunya davant la reforma del règim local espanyol. Barcelona:
Parlament de Catalunya; Diputació de Barcelona; Consell de Governs Locals, novembre
2014.
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•

La reforma del sector públic local. Com afecten els projectes de llei de reforma local
als ens instrumentals que formen el sector públic local? Barcelona: Diputació de
Barcelona, juny 2014.

•

Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa. Barcelona: Diputació de
Barcelona, maig 2014.

•

La reforma Local: Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim
local impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat. Barcelona: Diputació de
Barcelona, gener 2014.

ARTICLES
•

“La gestió jurídica municipal i nous reptes organitzatius”. La nova geografia de la Catalunya
postcovid. Societat Catalana de Geografia - Institut d’Estudis Catalans, setembre 2021.

•

“Entre el debat dels límits provincials i les regions sanitàries... però per a quan el model
territorial local de la Catalunya del segle XXI?" Revista Catalana de Dret Públic – blog, Escola
d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, disponible a https://eapcrcdp.blog.gencat.cat/2020/07/15/entre-el-debat-dels-limits-provincials-i-lesregionssanitaries-pero-per-a-quan-el-model-territorial-local-de-la-catalunya-del-segle-xxixavierforcadell-i-esteller/, juliol 2020.

•

“Hacia la profesionalización de nuestras organizaciones: un modelo para el mundo local”.
Revista Wolters Kluwer, Especial Directivos: Hacia una Dirección Pública Profesional.
Transformando las Instituciones desde el Liderazgo público profesional. Abril 2020.
https://tienda.wolterskluwer.es/p/especial-hacia-una-direccion-publica-profesional

•

“El nou règim local de Catalunya: entre la tradició i la modernitat”. I Jornada de Dret Públic
Català Víctor Ferro Pomà. Societat Catalana d’Estudis Jurídics - Institut d’Estudis Catalans,
abril 2020.

•

“El futur dels governs locals. La necessitat d’un nou model de finançament local com a peça
clau per al sistema institucional local de Catalunya”. Experiències de cooperació i assistència
entre municipis. Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona i Institut d’Economia de
Barcelona, novembre 2019.

•

“L’organització territorial de Catalunya des d’una perspectiva jurídica. Passat, present i futur”.
125 anys de les Bases de Manresa (1892-2017). Institut d’Estudis Catalans – Publicacions
de la presidència- Sèrie Major, 5-, novembre 2019.

•

“La protecció de la legalitat urbanística: un repte urgent des de l’eficiència administrativa i la
seguretat jurídica”. Revista Món Jurídic. ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, núm.
324, agost/setembre 2019.

•

“El Consell de Governs Locals de Catalunya: de l’absència en el passat a un necessari
protagonisme en el present i futur. Algunes propostes d’actuació i millora institucional"
Revista Catalana de Dret Públic – blog, Escola d’Administració Pública de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, disponible a
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2019/06/19/el-consell-de-governs-locals-de-catalunyadelabsencia-en-el-passat-a-un-necessari-protagonisme-en-el-present-i-futuralgunespropostes-dactuacio-i-millora-institucional/, juny 2019.

•

“La Mancomunitat de Catalunya i el municipalisme" Revista de dret històric català, Institut
d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Jurídics, volum 17, 2018.
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•

“Prat de la Riba i l’equilibri territorial de Catalunya. Una clara visió de país” Revista de
Catalunya, octubre 2017.

•

"Los gobiernos locales en Cataluña: propuestas de presente y de futuro desde su
singularidad supramunicipal". Serie Claves del Gobierno Local – (Fundación Democracia y
Gobierno Local), setembre 2017.
“El municipalisme en un projecte nacional” Miscel·lània. Jornada d’Estudis Enric Prat de la
Riba (Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Jurídics), juliol 2017.

•

•

“La nostra organització territorial local des d’una perspectiva jurídica i pràctica" Revista
Treballs de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana
de Geografia), núm. 83, juny 2017.

•

"Los gobiernos locales supramunicipales en Cataluña: evolución normativa y jurisprudencial
y perspectivas de futuro". Anuario de Gobierno Local 2015 (Fundación Democracia y
Gobierno Local i Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona), desembre 2016.

•

"La reforma de l’organització territorial a Catalunya: cap a la definició d’un model orientador?"
Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, Societat
Catalana de Geografia), núm. 81, juny 2016.

•

"La reforma local en perspectiva. Balance de la reforma del régimen local en España un año
después: ideas clave". Revista Democracia y Gobierno Local, primer trimestre 2015.

•

"La Mancomunitat de Catalunya". Butlletí de la Federació de Municipis de Catalunya, generfebrer 2015.

•

"El centenari de l’SPAL en el marc del centenari de la Mancomunitat de Catalunya". 100
anys a l'avantguarda de la restauració monumental. Barcelona: Diputació de Barcelona,
2015.

•

"La Mancomunitat de Catalunya i el municipalisme". Revista de l’Associació Catalana de
Municipis, número especial de 4 d’octubre de 2014.

•

"La Mancomunitat de Catalunya i la construcció d’un país modern des del món local". L’Erol:
revista cultural del Berguedà, octubre 2014.

•

"El petit municipi i la Diputació de Barcelona". Revista de l’Associació Catalana de Municipis,
octubre 2014.

•

"La Mancomunitat de Catalunya i la pervivència del seu llegat cent anys després de la seva
creació". Revista de l’Associació Catalana de Municipis, gener 2014.

•

"La Mancomunitat de Catalunya: construir la nació catalana del municipalisme". Revista de
Catalunya, núm. extraordinari, gener 2014.

•

"Centralización vs. Descentralización local. Principales modificaciones de la nueva
legislación local". Revista Democracia y Gobierno Local, quart trimestre 2013.

•

"La Mancomunitat de Catalunya: cent anys d’història". El Temps, desembre 2013.

•

"Els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 en l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya" [pendent de publicar]. Cicle de conferències “El dret català tres-cents anys
després de la Guerra de Successió”, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona,
21 de novembre de 2013.
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•

"La nova comarca del Montsià en la divisió territorial de Catalunya de 1936. Anàlisi de les
prèvies discussions polítiques, tècniques i socials, com a possibles antecedents per a la
configuració d’uns ens instrumental, transitori però estratègic, a les Terres del Sènia.
Especial èmfasi al paper d’Alcanar des de l’ahir al demà". Actes del III Congrés de la Història
d'Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011. [Congrés organitzat per la Universitat Rovira i Virgili
i l'Ajuntament d'Alcanar el novembre de 2010.]

•

"Alcanar i els agermanaments intermunicipals: una perspectiva des del dret local i la història
contemporània d’Alcanar, fomentada per l’Aspirantat Sant Jordi, i el posterior agermanament
d’Alcanar amb Montgat i amb Badalona. Una oportunitat perduda o una oportunitat a no
deixar perdre?". Actes del III Congrés de la Història d'Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011.
[Congrés organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament d'Alcanar el novembre de
2010.]

•

"La evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial entre los años 1996-2003 en relación al
suelo no urbanizable, y el derecho de la iniciativa privada a promover la transformación del
suelo urbanizable". Revista Cunal-Estudios Locales (Madrid: Consejo General del Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), 2004.

•

Col·laboracions habituals en el Setmanari de l’Ebre des de l'any 2010.

DOCÈNCIA, CONFERÈNCIES I JORNADES
DIRECCIONS I COORDINACIONS
•

Director dels Cicles de formació directiva i estratègica de la Diputació de Barcelona.
Març 2021 fins a l’actualitat.

•

Coordinació del cicle de Jornades de Gestió Local, organitzades per IESE Bussines School
i Specialist Centre on PPP in Smart and Sustainable Cities. Aquest cicle ha constat de les
següents jornades:
 1a Jornada: "Las colaboraciones público-privadas a debate”. 5 d’octubre de 2016.
 2a Jornada: “El futur dels polígons industrials”. 22 de gener de 2018.
 3a Jornada: “Smart solutions: Soluciones inteligentes para las necesidades de los
municipios”. 7 de novembre de 2018.

•

Membre del Tribunal Avaluador dels treballs de l’assignatura “Dret Local” del Grau de Dret
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 26 de maig de 2017.

•

Direcció acadèmica de les jornades “L’organització territorial a Catalunya: Perspectives
de futur. 6 anys després, estat de la qüestió (2010-2016), organitzades per la Universitat
Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. 5 i 12 de maig de 2016.

•

Coordinació de les jornades “La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local. Incidència i aplicació als governs locals de Catalunya”, organitzades per la
Diputació de Barcelona i el Parlament de Catalunya. 17 i 18 de febrer de 2014.

•

Coordinació del Cicle de Jornades Governs Locals: km 0, organitzades per la Diputació
de Barcelona. Anys 2013 i 2014. Aquest cicle ha constat de les següents jornades:
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 1a Jornada: “Governs locals: km 0. Interrogants i reptes sobre el futur del món local”.
23 d’octubre de 2013.
 2a Jornada: “Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa”. 14 de
novembre de 2013.
 3a 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?”. 10 de
desembre de 2013.
 4a Jornada: “L’organització territorial dels governs locals: Afectacions, reptes i
qüestions pendents en els projectes de reforma local”. 28 de gener de 2014.
•

Coordinació 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.

•

Coordinació de la jornada “Transparència, bon govern i integritat institucional als
governs locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 9 d’abril de 2014.

•

Coordinació de la I, II i III edicions del Fòrum d’Actualització en Dret Local (cursos
acadèmics 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012), organitzat per la Càtedra Antoni Pedrol i Rius
d’Estudis Jurídics Locals, l'Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i la Diputació de Tarragona.

•

Coordinació del Postgrau especialista universitari en gestió de personal al servei de les
entitats locals, amb una càrrega lectiva de 25 crèdits ETCS, organitzat per la Universitat
Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, curs acadèmic 2009-2010.

•

Direcció de la jornada "Les finances dels governs locals en el marc de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya" (Reus, 2 de juny de 2010), organitzada per la Càtedra Antoni
Pedrol i Rius d’ Estudis Jurídics Locals, l'Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili,
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, el
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i la Diputació de
Tarragona.



Direcció de les jornades "L’organització territorial a Catalunya: perspectives de futur,
(La Canonja – Pobla de Mafumet, octubre del 2010), organitzades per la Generalitat de
Catalunya, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, la Càtedra Enric Prat de
la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l'Ajuntament de la Canonja i la Pobla de Mafumet, la
Universitat Rovira i Virgili, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya.

•

Direcció del I Congrés d’Alumnes de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, 2003.



Activitats d’intercanvi docent a nivell estatal i internacional en matèria de dret administratiu.
Cal destacar la participació al VI Congreso de la Asociación Española de Profesores de
Derecho Administrativo (Palma de Mallorca, 11 i 12 de febrer de 2011), al VII Congreso
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (Tarragona, 10 i
11 de febrer de 2012) i, a proposta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Barcelona, a les jornades d’intercanvi amb professionals dels
governs locals de Malta.
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DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA CONTINUADA EN LLICENCIATURA /GRAU
DE DRET – URV
Curs

Assignatura
Dret Administratiu III
Dret Administratiu I

Ensenyament
Dret
Dret

2008/2009

Dret Administratiu III
Dret Administratiu IV

Dret
Dret

2009/2010

Dret Administratiu III
Pràcticum II

Dret
Dret

2010/2011

Pràcticum II
L’Acció Administrativa
Especialitzada i el Béns Públics

Dret
Grau en Dret

2011/2012

L’Acció Administrativa
Grau en Dret
Especialitzada i els Béns Públics
Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats
en Administració i Dret Públic

2007/2008

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

L’acció Administrativa Especialitzada i els
Béns Urbanístics
Règim Jurídic de l’ordenament del Territori
i Dret Urbanístic
Treball fi de Grau
Dret i gestió urbanística

Grau en Dret

L’acció Administrativa Especialitzada i els
Béns Urbanístics
Règim Jurídic de l’ordenament del Territori
i Dret Urbanístic
Treball fi de Grau
Dret i gestió urbanística

Grau en Dret

L’acció Administrativa Especialitzada i els
Béns Urbanístics
Règim Jurídic de l’ordenament del Territori
i Dret Urbanístic
Treball fi de Grau
Dret i gestió urbanística

Grau en Dret

Grau en Dret / Màster universitari en Dret
Ambiental
Grau en Dret
Màster Universitari en Estudis Avançats
en Administració i Dret Públic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret
Ambiental
Grau en Dret
Màster Universitari en Estudis Avançats
en Administració i Dret Públic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret
Ambiental
Grau en Dret
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic

L’acció Administrativa Especialitzada i els Grau en Dret
Béns Urbanístics
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Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Treball fi de Grau
Grau en Dret
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic

2016/2017

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Treball fi de Grau
Grau en Dret
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic

2017/2018

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Treball fi de Grau
Grau en Dret
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic

2018/2019

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Treball fi de Grau
Grau en Dret
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic

2019/2020

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori Grau en Dret / Màster universitari en Dret
i Dret Urbanístic
Ambiental
Treball fi de Grau
Grau en Dret
Dret i gestió urbanística
Màster Universitari en Estudis Avançats i
Dret Públic
Règim Jurídic de l’ordenament del Territori
i Dret Urbanístic
Treball fi de Grau de Dret i dobles Grau de
Dret-ADE, i Dret-Relacions Laborals i
Ocupació.
Régimen jurídico del sector público y
procedimiento administrativo.

Grau en Dret / Màster universitari en Dret
Ambiental
Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori
i Dret Urbanístic
Treball fi de Grau de Dret i dobles Grau de
2021/2022 Dret-ADE, i Dret-Relacions Laborals i
Ocupació.
Régimen jurídico del sector público y
procedimiento administrativo.

Grau en Dret / Màster universitari en Dret
Ambiental
Grau en Dret

2020/2021

Màster interuniversitari en Dret de la
Administració Pública. Universitat de
Saragossa – URV

Màster interuniversitari en Dret de la
Administració Pública. Universitat de
Saragossa – URV
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MÀSTERS I POSTGRAUS
A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:

•

Diplomatura de Postgrau en Dret Local, Universitat de Girona, Curs 2019-2020 i 2021-2022.

•

Diplomatura de Postgrau en Dret Urbanístic, Universitat de Girona, Curs 2018-2019, 20202021.

•

Diplomatura de Postgrau en Dret Urbanístic Avançat, Associació Catalana de Municipis i
Comarques, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, Curs 2018-2019.

•

2a edició de la Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local. Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili i Associació Catalana de Municipis. Curs
2018-2019.

•

Màster en Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance. Bon Govern
i Bona Administració: “Codi de conducta dels alts càrrecs i directius de les administracions
públiques”, Universitat de Barcelona. Curs 2016-2017.

•

Postgrau en Smart City: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent: “La contractació publico
privada i el finançament”, Universitat Rovira i Virgili. Curs 2016-2017.

•

Màster en Direcció Pública: “Ocupació pública i la motivació pel servei públic”, Escola
d’Administració Pública de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya. Curs 2016-2017.

•

1a edició de la Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local. Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili i Associació Catalana de Municipis. Curs
2016-2017.

•

Mestratge en Gestió i Dret Local. Diplomatura de Postgrau en Dret Local. Diplomatura de
Postgrau en Dret Urbanístic. Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 20182019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022: temes de pràctica urbanística i de règim jurídic
dels governs locals.

•

II, III, IV, V i VI Màster en Govern Local. Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 20132014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2020-2021.

•

Màster d’Accés a l’Advocacia de la URV, organitzat conjuntament amb els col·legis
d’advocats de Tarragona, Tortosa i Reus. Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

•

Diplomatura de postgrau en Lideratge i Governança Local. Fundació Aula d’Alts Estudis
d’Electes. Curs 2014-2015.

•

Diplomatura de postgrau en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva. Associació Catalana
de Municipis. Curs 2014-2015.

•

Màster en Dret Ambiental. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2012-2013.

•

Màster en Dret Públic. Estudis Avançats de l’Ordenació Juridicoadministrativa del Territori i
del Mercat. Universitat Pompeu Fabra, Curs 2010-2011 i 2011-2012.
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•

Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic. Universitat Rovira i
Virgili, Curs 2011-2012.

•

Postgrau de Gestió Pública dels Serveis Educatius. Associació Catalana de Municipis. Curs
2010-2011.

•

Postgrau d’Emprenedoria i Ocupació. Associació Catalana de Municipis. Curs 2010-2011.

•

Màster en Organització Industrial. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2007-2008.

CURSOS
A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:
•

Curs bàsic de règim local organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Edicions
2010, 2012, 2015, 2016 i 2017.

•

Docent de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes arreu de Catalunya, amb docència
relativa al dret local i urbanístic tant de cursos bàsics com de nivell de postgrau. Per exemple:
Seu d’Urgell, 8-9 de novembre de 2007, 9 i 10 de maig de 2009, 2 i 3 d’octubre de 2015;
Tarragona, 17 d’octubre de 2008; Tortosa, 5 de gener de 2009; Barcelona, maig de 2010, 17
i 18 de juliol de 2015; Tarragona, 4 de novembre de 2010; Barcelona, 15 i 16 de juliol de
2011, etc.

•

Docent en cursos de dret urbanístic de l’Institut Gaudí de la Construcció, Barcelona, maig de
2010.

•

Docent en classes de formació per a personal dels ajuntaments de Tarragona i Reus, així
com cursos bàsics i especialitzats de formació jurídica per a personal dels governs locals de
la demarcació de Tarragona i Tortosa: 15 de febrer de 2009, 5 de gener de 2009, 31 de gener
de 2011, etc.

•

Participació en la jornada d’estudis de les noves lleis ambientals i sectorials, organitzada per
l’Associació Catalana de Municipis i el Consell Comarcal Osona, 24 de novembre de 2010.

•

Docent en el curs Règim jurídic i planificació de les infraestructures de telecomunicacions.
Departament de Governació i Administracions Públiques. Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació, abril del 2009.

•

Professor al curs Urbanisme i seguretat pública. Escola de Policia de Catalunya, juliol del
2007.

CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
•

“Les diputacions i les vegueries a Catalunya” en el marc del Seminari d’ens instrumentals i
de cooperació dels ens locals organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
19 d’abril de 2022.

•

Ponència “Sistema institucional d’integritat i Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de
Barcelona”, en el marc de la Jornada Els fons “Next Generation EU” i el compliance públic
Gestió i control dels fons organitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, 17 de març de 2022.
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•

“Situació i reptes de la transparència en els governs locals”, en el marc de la Jornada Reptes
cap a un nou model de transparència organitzada per la Diputació de Barcelona i el grup de
recerca ComSet de la Universitat Autònoma de Barcelona, 28 setembre de 2021.

•

“Present i futur del rol dels governs locals en cooperació i assistència local. Especial
referència a la transformació digital”, en el marc de la Jornada SeTDIBA 2021: els reptes de
la gestió digital en els municipis de menor dimensió organitzada per la Diputació de
Barcelona, 17 de juny de 2021.

•

“Col·laboració institucional i governança multinivell per garantir els drets digitals de la
ciutadania a tots els municipis” en el marc del Congrés de Govern Digital, organitzat per la
Generalitat de Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya i Localret. Barcelona 2021.

•

Conferència “Organització i competències de les 4 diputacions provincials” en el marc de
l’assignatura de Dret Local del Grau de Dret, organitzada per la Universitat Autònoma de
Barcelona. 19 de març de 2021.

•

Ponència “Asistencia supramunicipal y contratación administrativa: propuestas para una
mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los gobiernos locales”, en el marc del V
Congreso Internacional de Transparencia, organitzat per la Universitat Complutense de
Madrid i el Centre d’Estudis de Partits Polítics de la UNED. 28 de setembre i 1 d’octubre de
2020.

•

“Relaciones intergubernamentales y cooperación interadministrativa desde la
supramunicipalidad en Catalunya”, en el marc del Màster en Gobierno y Gestión Pública en
América Latina, de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, 27
de gener de 2020.

•

“Hacia la profesionalización de nuestras organizaciones: Un modelo para el mundo local”
https://congresodireccionpublicaprofesional.es/webinars/xavier-forcadell/, en el marc del I
Congreso Global de Dirección Pública y Profesional, liderando la transformación de las
Instituciones desde la Dirección Pública Profesional, organitzat per la Associació Direcció
Pública Professional. 3 de desembre de 2019.

•

Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret, Facultat de Dret,
Universitat Pompeu Fabra, 21 de maig de 2019.

•

“Les diputacions provincials a debat”, en el marc de l’assignatura de Dret Local del Grau de
Dret, Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de març de 2019.

•

Conferència en el Seminari sobre sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 27 de març de 2019.

•

“L’experiència del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en el marc de la Jornada sobre
Experiències de cooperació i assistència entre municipis, organitzada per l’Institut
d’Economia de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 23 de
novembre de 2018.

•

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.
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•

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.

•

•

“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.
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•

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.

•

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.
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•

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
•

“Mesa de anàlisis II. Mecanismos de solución de conflictes y de lucha contra la corrupción”,
en el marc del X Congreso Internacional Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho
Administrativo. Tarragona, 1 de abril de 2022.

•

“Construint la visió i l’estratègia a través de la participació”. Formació directiva EAPC.
Barcelona 9 de març de 2022.

•

“Estratègies de Ciutat Intel·ligent: Premià de Mar, Vic, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Joan
de Vilatorrada”. Smart City Expo World Congress. Fira de Barcelona, 17 de novembre de
2021.

•

“Garantir la ciberseguretat dels governs locals”. Cicle de jornades 10 projectes 10 reptes
estratègics. Diputació de Barcelona, 23 de març de 2021.

•

“El govern dels municipis catalans, passat, present i futur. El tractat sobre el regiment de la
ciutat d’Urgell de Jeroni Grau (c. 1570) des de quatre perspectives”, organitzada per la
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 30 de
gener de 2020.

•

“Anàlisi dels resultats Eleccions Municipals 2019”, organitzada per l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Col·legi de Politòlegs I
Sociòlegs de Catalunya, Barcelona 28 de maig de 2019.

•

“L’Administració Local aposta per un territori viu, actiu i sostenible”, en el marc del 2on
Congrés del Món de la Masia “Una mirada de futur al territori rural català”, organitzat per
l’Institut d’Estudis Catalans i la Institució d’Estudis Agraris, Barcelona 13 de març de 2019.
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•

“Quins hauria de ser els models de funció pública de Catalunya per donar una millor resposta
als reptes actuals?”, en el marc de les Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per
a les administracions públiques catalanes, organitzades per l’Associació Catalana de Gestió
Pública, Associació ServidorsCAT, Associació Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
i Gestors Documentals i Col·lectiu Maspons Anglasell, Barcelona 21 de setembre 2018.

•

“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.
“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.
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•

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
•

Participació en la jornada “Impulsant la cohesió territorial des de les perspectives tecnològica,
demogràfica, professional, geogràfica i energètica”, organitzada per la Diputació de
Barcelona, 17 de febrer de 2022.

•

Presentació de la jornada “Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al nivell local de
govern: marc normatiu i abast”, organitzada per la Diputació de Barcelona i la Federació de
Municipis de Catalunya, 20 de gener de 2022.

•

Participació, conducció i cloenda de la jornada “La CORH: treballant estratègicament per una
ocupació pública innovadora”, organitzada per la Diputació de Barcelona, 29 de novembre i
2 de desembre de 2021.

•

Inauguració i conducció dels Cicles de formació directives i estratègica de la Diputació de
Barcelona, Barcelona 2021-2022.

•

Participació en la jornada “Nous temps, nous reptes per la formació contínua”, organitzada
per la Diputació de Barcelona, 21 de setembre de 2021.

•

Cloenda de l’acte institucional de la jornada anual de commemoració del patró Sant Gabriel
2021, organitzada pel Col·legi d’enginyers de telecomunicació, electrònica i multimèdiaaudiovisual, 29 de setembre de 2021.

•

Presentació i conducció de la jornada “Una primera aproximació al Reial Decret-Llei 14/2021,
de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública”
organitzada per la Diputació de Barcelona, 27 de juliol de 2021.

•

Presentació i conducció de la jornada “Els processos selectius al món local: reptes de futur”
organitzada per la Diputació de Barcelona, 26 d’abril de 2021.

•

Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Jornada Pla de seguretat local”, organitzada per la Diputació de Barcelona,
Barcelona, 28 de gener de 2020.

•

Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Seguretat en els museus”, organitzada per la Diputació de Barcelona,
Barcelona, 2 d’abril de 2019.

•

Presentació de la jornada SeTDIBA: serveis de suport a la transformació digital, organitzada
per la Diputació de Barcelona. Barcelona, 10 d’octubre del 2018.

•

Inauguració de la 31a edició del Seminari de dret local, organitzat per la Federació de
Municipis de Catalunya. Barcelona, 5 d’octubre del 2018.

•

Inauguració de la jornada “Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la
(in)seguretat. Passat, present i futur de les mesures per a erradicar la violència sobre les
dones”, organitzada per la Diputació de Barcelona, Barcelona 28 de novembre de 2018.
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•

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.

•

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.

•

Inauguració de la 28a edició del Seminari de dret local organitzat per la Federació de
Municipis de Catalunya. 9 d’octubre del 2015.
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•

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.

•

Inauguració de la 27a edició 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

•

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 20122013.

•

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.

ALTRES
•

Secretari tècnic d’un grup d’experts d’arreu de Catalunya que, per encàrrec del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en
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el transcurs dels anys 2007-2011, va elaborar “Document de bases per a l’elaboració d’un
avantprojecte de Llei dels governs locals de Catalunya; “Esborrany Avantprojecte de Llei de
Governs Locals de Catalunya; Esborrany Avantprojecte de Llei de creació del municipi de la
Canonja”; “Comentaris a l’Esborrany avantprojecte de la Llei de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona”; “Comentaris a l’Esborrany Avantprojecte de Llei del Consell de Governs Locals
de Catalunya”; etc.


Compareixença com a expert a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de
Catalunya amb relació a la tramitació del Projecte de llei de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
i d’impuls de l’activitat econòmica, en data 25 de març de 2015, tal com consta al
corresponent Diari de Sessions de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de
Catalunya, núm. 674, de data 25 de març de 2015.

•

Membre del Comitè Estratègic i del Comitè Director del Pacte Nacional per a la Societat
Digital, impulsat l’octubre de 2016 per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions
catalanes i els representants del món local, per a fomentar conjuntament el desenvolupament
de la societat digital a tot el territori català. Treballant conjuntament i de forma consensuada
una estratègia SmartCAT de territori intel·ligent; desenvolupant les infraestructures
tecnològiques i de comunicacions electròniques; adoptant mesures i eines tecnològiques
conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat; impulsant una nova administració digital, i
desenvolupant la indústria 4.0 i la digitalització.

•

Membre del Comitè Tècnic i coordinador de l’àmbit de treball d’Ordenació territorial i
serveis a les persones del procés de participació “Governs Locals.cat”, i ponent a les
sessions territorials de debat del procés impartides a Tortosa, Mataró i Tarragona, celebrades
els dies 13, 18 i 19 de gener de 2017.

•

Membre del Comitè redactor per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic de
Catalunya, en representació de les diputacions catalanes. Aquest comitè està integrat per
un nucli redactor d’experts i acadèmics i un conjunt de representants d’organitzacions
vinculades al servei públic i de representats d’institucions vinculades al camp de l’ètica
pública i de la societat civil. L’objectiu del comitè és elaborar un marc ètic comú per a totes
les administracions i organitzacions catalanes que presten serveis públics, així com també
orientar l’actuació dels servidors públics, impulsar la millora de la qualitat democràtica i
contribuir a la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions. Des del
setembre 2016 fins a l’actualitat.

•

Membre del grup de treball “El futuro de los gobiernos locales intermedios”, impulsat
per la Fundación Democracia y Gobierno Local, sota la direcció del Dr. Luciano Parejo
Alfonso, Madrid 2016-2017.

RESUM EXPLICATIU
En aquest CV aporto els principals eixos que, des de la pràctica professional, pública i privada, i des
de la direcció i coordinació professionals, he treballat al llarg de la meva carrera. El món dels governs
locals ha guiat la meva acció en l'àmbit de la pràctica professional, en l'àmbit del coneixement teòric
i en l'àmbit de la formació.
En l'àmbit de la pràctica professional, amb el coneixement exhaustiu de les necessitats i les
particularitats dels ajuntaments més petits, mitjans i grans, com a servidor públic o amb l’exercici
privat de la professió lletrada, o amb la perspectiva que atorga el treball continuat i intens que exigeix
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la més alta responsabilitat tècnica i directiva a la Diputació de Barcelona, on he pogut conèixer de
primera mà la realitat diversa dels municipis i les comarques, des del món més rural fins al més
metropolità.
En l'àmbit del coneixement teòric, he impartit docència en matèries relatives al dret local i urbanístic,
contractació i organització institucional dels governs locals de Catalunya, tant en la docència
universitària com en els cursos de perfeccionament tècnic i per a electes. Aquestes mateixes
matèries han estat l'objecte de les publicacions en què he participat. I són matèries també en les
quals actualment continuo formant-me constantment, generalment a través del Consejo General de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (formació avalada per l’INAP –
Instituto Nacional de Administración Pública -, i diferents universitats (Universitat de Salamanca,
Universitat de Vigo, Universitat de Deusto, etc.)
En l'àmbit de la formació, tota la que he cursat de tercer cicle ha estat vinculada al funcionament i
major coneixement dels governs locals i el dret urbanístic. Els coneixements adquirits s’han
materialitzat en la tesi doctoral defensada l’any 2015, en què vaig recollir estudis dels darrers anys
a l’entorn de les institucions i els governs locals en clau històrica i de present, però també hi vaig
aportar perspectives de futur per a l’evolució dels nostres governs locals, així com en altres
publicacions que estan referenciades en aquest CV.
Finalment, en l’àmbit institucional també el meu camp d’acció s’ha centrat en els governs locals. En
aquest sentit, he participat en diferents ens dedicats a l’estudi, la representació i els interessos locals,
urbanístics, institucionals, etc., dels governs locals i les polítiques públiques i interessos que
representen. En aquest eix s'inscriu la coordinació dels actes arreu de Catalunya del Centenari de la
Mancomunitat de Catalunya (1914-2014).

Barcelona, maig de 2022
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