
                                                                                  

 
 
 

Presentació   
La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i el Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), amb la col·laboració de l’Aj. de La Pobla de Mafumet, 
la Diputació de Tarragona, el Departament de Dret Públic, la Facultat de 
Ciències Jurídiques i la Fundació URV (FURV) i organitzen per al curs 
acadèmic 2019-2020 la XI edició del Fòrum d’Actualització en Dret Local del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb el suport de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local (CSITAL), l’Aj. de Tortosa i el Servei 
d’Incineració de Residus Urbans S.A. (SIRUSA) 
 

El Fòrum d’Actualització en Dret Local , que es troba  al XI edició i s’inicià el 
curs acadèmica 2009-2010, incorpora la IV edició de les Jornades de Medi 
Ambient i Ens Locals, organitzades pel CEDAT, amb el suport del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu d’aquest programa formatiu és establir un àmbit permanent i 
continuat d’actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre 
qüestions d’interès en les diferents  matèries que conformen el món de 
l’administració local destinat primordialment al seu personal; així com 
altres professionals que s’hi relacionen interessats en la matèria i 
estudiants de grau i postgrau de la URV i d’altres universitats. Aquesta 
nova edició es presenta amb 7 sessions, que representen 35 hores lectives 
de durada acadèmica que s’impartiran mensualment un matí de dijous a 
la vila de La Pobla de Mafumet.  
 

La docència s’estructura ordinàriament en tres parts: presentació d’una 
primera ponència relacionada amb el tema que constitueix l’objecte 
temàtic de la sessió, seguida d’un debat amb els assistents; presentació 
d’una segona ponència sobre un altre tema també relacionat amb l’eix 
temàtic, seguida d’un debat amb els assistents i, finalment, una taula 
rodona amb diferents experts sobre la matèria. Aquest programa 
comprèn temes d’especial actualitat en el món del dret, la gestió i la 
hisenda locals, que seran impartits per docents universitaris, secretaris 
interventors i tresorers habilitats, tècnics d’administració local, jutges i 
magistrats, advocats i altres professionals del món local amb reconegut 
prestigi 
 

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

Destinataris   
Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. 
Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei d’Aj.s, 
consells comarcals, diputacions i d’altres ens locals i de llurs ens 
instrumentals públics i privats. 
Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el món local. 
Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la Facultat de  
Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats. 

Dades generals 
Durada :  35 hores 
Horari: 9:30 - 14:30h 
Lloc de celebració :   
Aj. de la Pobla de Mafumet 
Jacint Verdaguer, 6 
43140 La Pobla de Mafumet 
Tels. 977840260 i 977840052 
 

Places :  80   
Inscripció:  250 euros   
Període de preinscripció: segona quinzena de novembre de 2019 
Informació i matrícula: primera quinzena de desembre de 2019 
 

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

Direcció  acadèmica   

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

investigadora, CEDAT, URV 
 Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu 

i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV 
 

Coordinació acadèmica 
 Dra. Marina Rodríguez i Beas, professora contractada post doctoral de 

dret administratiu, URV 
 Dra. Sílvia Carmona Garías, lletrada, Xarxa Sanitària Social Santa Tecla i 

professora associada de dret administratiu, URV 
 Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV. 

 

Organitzen 
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1a. jornada. Inauguració, dijous, 12 de desembre de 2019  
“L’habitatge social a Catalunya ” 
 

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

Lliçó inaugural.- L’habitatge de promoció pública  
Jaume Fornt i Paradell, subdirector, Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya 
 

Ponència II.- L’emergència habitacional i la pobresa energètica 
Dra. Irene Escorihuela Blasco, directora, Observatori DESC 
 

Taula rodona.- La situació de l’habitatge a Catalunya: promoció pública 
versus habitatge turístic 
Ponent anterior 
Jordi Dies i Monclús, gerent, Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions 
Urbanes, S.A. (SMAHUSA), Aj. de Tarragona 
Ricard Fernández Ontiveros, gerent, Àrea de Drets Socials, Aj. de Barcelona  
Moderadora: Sílvia Grau i Fontanals, directora operativa d'actuacions 
d'urgència en matèria d'habitatge, Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

2a. jornada. Dijous, 23 de gener de 2020 
“El règim jurídic de la contractació administrativa local” 
 

Ponència I.- El règim jurídic del contracte menor 
Àlex Tarroja i Piera, lletrat, Serveis Jurídics, Associació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) 
 

Ponència II.- Incorporació als plecs de clàusules administratives particulars 
de les clàusules socials i mediambientals  
Berta Gratacós i Cubersí , cap de contractació i compres, Aj. de Girona 
 

Taula Rodona.- Les centrals de compres a l’administració local 
Ponents anteriors 
Roser Llorach de la Peña, cap de secció de contractació, aprovisionaments i 
expropiació, Diputació de Tarragona 
Noèlia Parreño Molina, cap de servei de contractació, compres i 
subvencions, Ajuntament de Tarragona 
Moderador: Carles Bassaganya i Serra, responsable, Central de Compres 
(2011-2018), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)  
 

3a. jornada. Dijous, 20 de febrer de 2020 

“El control econòmic de l’activitat subvencional” 
 

Ponència I.- El control intern de les subvencions 
José Fernando Chicano Javea, interventor general, Aj. de Tarragona 
 

Ponència II.- Les bases reguladores, el TCu i les subvencions  
Antonio Ramón Rodríguez Castaño, advocat i lletrat en excedència, Tribunal 
de Comptes 
 

Taula rodona El control financer de les subvencions 
Ponents anteriors 
Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona  

Moderador: Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Aj. de 
Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 
 

4ª jornada. Dijous, 26 de març de 2020 
“Les personificacions instrumentals per a la prestació de serveis locals” 
 

Ponència I.- Les PIL’s (I): Organisme autònom, entitat pública empresarial, 
consorci i mancomunitat  
Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Aj. de Reus i professor 
associat de dret administratiu, URV 
 

Ponència II.- Les PIL’s (II): societat mercantil 100%, societat d’economia 
mixta i fundació 
Judit Esteve Izquierdo, directora d’operacions institucionals Catalunya, 
CARREFOUR i professora associada de dret administratiu, URV 
 

Taula Rodona.- La gestió de serveis locals mitjançant persones jurídiques 
Ponents anteriors 
Armengol Grau i Franquet, gerent, Servei d’Incineració de Residus Urbans S. 
A. (SIRUSA) 
Daniel Milán i Cabré, gerent, Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona S. A. 
(EMATSA) 
Jesús Martín García, director econòmic administratiu, Consorci d’Aigües de 
Tarragona 
 Moderador: Dr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general, Aj. de Reus i 
professor associat de dret administratiu, URV 
 

5a. jornada. Dijous, 30 d’abril de 2019 
“Els ens supramunicipals i l’assistència als municipis” 
 

Ponència I.- .- L’assistència als municipis de caràcter jurídic 
Joan Plana i Sola, cap, Servei Territorial d’Administració local de Tarragona, 
Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya 
 

Ponència II.- L’assistència als municipis de caràcter econòmic 
Núria Gras i Nogués, responsable, Unitat de Secretaria Intervenció 
Municipal en l'Àmbit Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de 
Tarragona 
 

Taula rodona.- La contractació administrativa local de béns i serveis 
Maricruz Gallardo i Ruíz, secretària-interventora interina, Aj. de Riudecols i 
professora associada de dret administratiu, URV 
Dolors Roó i García, Responsable e-administració, Unitat de Secretaria i 
Intervenció Municipal, Servei d’assessorament Municipal (SAM), Diputació 
de Tarragona. 
Moderador: Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i coordinador general, SAM, 
Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV 
 

6a. jornada. Dijous, 21 de maig de 2020 
“IV Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La potestat normativa local 
en matèria ambiental” 
 

Ponència I.- Abast i límits de la potestat normativa local en matèria de medi 
ambient 
Dr. Juan José Pernas García, professor titular de dret administratiu, 
Universidade da Coruña 

 

Ponència II.- La potestat normativa local en matèria de prevenció i control 
ambiental de les activitats 
 

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Aj. de Reus i professor 
associat de dret administratiu, URV 
 

Ponència III.- La potestat normativa local en matèria de residus: el repte de 
l’economia circular en el context de la crisi climàtica 
Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret administratiu, 
URV 

Taula rodona.- Els reptes de la potestat normativa ambiental local  
Ponents anteriors 
Dr. José Luís Blasco Díaz, catedràtic de dret administratiu i secretari general, 
Universitat Jaume I 
Moderadora: Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret 
administratiu, URV 
 

7a. jornada. Cloenda, dijous, 18 de juny de 2020 
“IV Jornades de Medi ambient i ens locals (II). Governs locals i canvi 
climàtic”  
 

Ponència I.- El marc normatiu regulador del canvi climàtic: les 
competències locals  
Dra. Miren Sarasíbar Iriarte, professora titular de dret administratiu, 
Universitat Pública de Navarra 
 

Ponència II.- Els municipis davant del canvi climàtic: polítiques públiques i 
instruments d’intervenció 
Dra. Susana Galera Rodrigo, professora titular de dret administratiu, 
Universitat Rey Juan Carlos 
 

Ponència III.-  El Pacte d’Alcaldes per al clima i l’energia, una oportunitat per 
als pobles i les ciutats 
Josep Maria Prunera Figuerola, cap del servei de Medi Ambient, Salut 
Pública i Territori, Diputació de Tarragona 
 

Taula rodona.- Ciutats i canvi climàtic: reptes i oportunitats 
Ponents anteriors 
Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV 
Moderadora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret 
administratiu, URV 
 

Lliçó de cloenda.- La participació als espais locals 
Dr. Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz, catedràtic de dret 
administratiu, Universidade da Coruña 

 
Amb el suport de : 


