
 

  1  

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. 

 

• “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.  
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• “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.  
  

• 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.  
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• “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.  

  

• 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.  
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• 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.  

  

• 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.  

  

   


