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Transició energètica en els governs locals

Contractació pública local

Innovació i transformació digital



El juliol de 1915, l’Escola de Funcionaris d’Administració Local (l’actual Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya), fundada el 1912, va organitzar la Primera Setmana Mu-
nicipal, sota la protecció de la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta primera edició de la Setmana Municipal va aglutinar 
un seguit d’accions formatives que incloïen cursets monogràfics sobre el padró de veïns 
i el pressupost municipal, una assemblea municipalista en la qual es dissertà en matèria 
d’hisendes locals i de serveis municipals i, finalment, unes lliçons pràctiques i unes vi-
sites a l’Ajuntament de Barcelona –per conèixer de primera mà les solucions que aquest 
municipi havia adoptat per fer front a determinats problemes urbanístics–, que es desen-
volupaven a les tardes. El nombre d’inscrits (713, segons consta a la Memòria elaborada 
per la Diputació de Barcelona i l’Escola de Funcionaris d’Administració Local, l’any 1916) 
testimonia la bona rebuda d’aquesta iniciativa, que pretenia “esvair l’atmosfera d’indife-
rència que plana damunt la vida municipal, i crear un fort esperit municipalista, condició 
ineludible per a emprendre grans i necessàries reformes”. La Setmana Municipal es va 
perllongar sis edicions més, fins a l’any 1921. El 1925, l’Estatut Provincial promogut per 
Miguel Primo de Rivera va posar el punt final a la Mancomunitat i a la seva ingent tasca en 
pro de la modernització, vertebració i culturització del país.

Ha passat més d’un segle des que es va programar la I Setmana Municipal i les qüestions 
que preocupaven els funcionaris locals de la Catalunya de principis del segle XX conti-
nuen generant debat en l’actualitat. El 2014, l’any del centenari de la constitució de la 
Mancomunitat de Catalunya, es va voler retre un just homenatge a les Setmanes Muni-
cipals, dissenyades en uns moments en què l’oferta formativa dels funcionaris locals en 
l’àmbit estatal era poc menys que inexistent i que aviat van assolir un reconegut prestigi 
dins i fora del territori de competència mancomunal. Així, l’ACM i la Càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB, juntament amb l’Escola d’Administració Pú-
blica, les quatre diputacions catalanes que es federaren per constituir la Mancomunitat 
i l’Ajuntament de Barcelona, van reeditar el juliol de 2014 la VIII Setmana Municipal per 
seguir contribuint a la millora de la formació científica i tècnica del personal al servei de 
les administracions locals.

En aquesta nova etapa, les Setmanes Municipals adopten un format més condensat, que 
agrupa tres sessions monogràfiques d’actualitat. Enguany, els temes escollits són la 
transició energètica dels governs locals, la contractació pública local –sempre de plena 
actualitat– i la cada vegada més important aportació de la intel·ligència artificial a les 
activitats locals.

Introducció



Programa

Dimarts 29 de novembre - Jornada presencial 

La transició energètica en els governs locals: a la cerca 
de la neutralitat climàtica i l’autosuficiència energètica  
9.00-9.15 h. - Inauguració

  Sra. Joana Ortega, secretaria general de l’ACM

9.15 - 10.15 h. - L’estratègia europea per a la transició energètica. Mercat energètic, 
descarbonització i energies renovables

  Dra. Susana Galera Rodrigo, professora titular de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos

10.15-10.45 h. - Pausa

10.45-12.15 h - Noves oportunitats de gestió dels serveis públics en la ciutat intel·ligent

  Dra. Inmaculada Revuelta Pérez, professora titular de dret administratiu, Universitat de 
València

  Dr. Carles Riba Romeva, professor emèrit d’enginyeria mecànica de la UPC i president de CMES

12.15-13.15 h.- Rehabilitació urbana: l’eficiència energètica dels edificis

  Sra. Ainhoa Mata Pérez, cap d’Unitat d’Edificis, ICAEN

13.15-14.15 h. - L’autoconsum compartit

  Sra. Marta Doncel Garcia, tècnica, Som energia

  Sr. Oriol Xalabarder Anglí, conseller delegat d’ElectraCaldense

Pausa-dinar

15.45-16.45 h. - Les comunitats energètiques (I): naturalesa i funcions

  Sra. Julia Prats Veiga, advocada especialista en dret de l’energia



16.45-18.45 h.  - Taula rodona: Comunitats energètiques i altres models cooperatius (II): 
experiències i reptes

  Viladecans (Vilawatt). Sr. Jordi Mazón Bueso, tinent d’alcalde i regidor de Transició Ecològica, 
Mobilitat i Recollida de Residus, Viladecans

  Sant Pere de Torelló (COSPES). Sr. Ermen Llobet Martí, regidor de Transició Energètica, Sant 
Pere de Torelló, i president d’OECoop. Sltns.

  Olot (C.E. Barri Montolivet). Sr. Jordi Ayats Reixach, director de la Fundació EuroPACE, i Sra. 
Elena Capdevila Garcia, presidenta de CEM

 Barcelona (Cooperativa Rocaguinarda, Barcelona). Sr. Àngel Campabadal Solé, president 
de la cooperativa

  Crevillent (COMPTEM). Sr. Joaquín P. Mas Belso, director general, Grup Enercoop

Moderador: Sr. Francesc de Sárraga Mateo, cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat, Diputació de Barcelona

18.45h. - Cloenda.

 Sra. Assumpta Farran Poca, directora general d’Energia, Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya

 Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre

Dimecres 30 de novembre - Jornada online (a través de Zoom) 

La contractació pública local
9.15-10.15 h. - Principals problemes actuals per a una bona aplicació de la normativa sobre 
contractació pública a les entitats locals

 Dr. José Antonio Moreno Molina, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Castella-La Manxa

10.20-11.20 h. - Transparència i publicitat en l’adjudicació i l’execució dels contractes públics

 Dra. Belén Noguera de la Muela, catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

11.25-12.25 h. - Agenda 2030 i contractació sostenible i circular: l’etiqueta ecològica i social 

 Dr. Alejandro Román Márquez, professor de dret administratiu, Universitat de Sevilla

12.30-13.30 h.  - Les instruccions dels PANAP i dels altres ens del sector públic

 Sr. Xavier Ruíz de Loizaga Solé, advocat



Dijous 1 de desembre- Jornada online (a través de Zoom) 

Innovació tecnològica i transformació digital a les 
administracions públiques
9.15-10.15 h. - L’aplicació de la intel·ligència artificial a l’activitat de les entitats locals

  Dr. Alejandro Huergo Lora, catedràtic de dret administratiu, Universitat d’Oviedo

10.20-11.20 h. - Els límits a la intel·ligència artificial: La protecció dels drets del ciutadà, 
la garantia del procediment i la bona administració

  Dr. Juli Ponce Solé, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

11.25-12.25 h. - Intel·ligència artificial i contractació pública

  Dra. Patricia Valcárcel Fernández, catedràtica de dret administratiu, Universitat de Vigo

12.30-13.30 h. - Ciberseguretat i digitalització de serveis públics

  Dra. Dolors Canals Ametller, professora titular de dret administratiu, Universitat de Girona



XII Setmana Municipal
Dates: 29 i 30 de novembre i 1 de desembre
Format: Presencial (29 de novembre) i online (30 de novembre i 1 de desembre)
Lloc de la jornada presencial: Sala polivalent - Campus UPF Ciutadella 
(C/ Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona).

Inscripcions
Inscripcions a: https://www.acm.cat/formacio/fundacio-aula-
dalts-estudis-delectes/xii-setmana-municipal (places limitades)

Destinataris
Personal funcionari i laboral al servei de les entitats locals

Titulació
S’expedirà un certificat als participants que acreditin l’assistència a les 
sessions

Consell científic

Josep Ramon Barberà Gomis, Josep Lluís Blasco Díaz, Teresa Carballeira 
Rivera, Lucia Casado Casado, Roger Cots Valverde, Josep Ramon Fuentes Gasó, 
Fernando García Rubio, Isabel Pont Castejón, Josep Maria Sabaté Vidal.

Direcció i coordinació acadèmica

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de 
Barcelona

Coordinació tècnica
Eva Batayé i Francesc Iglesies Riumalló, àrea de formació de l’ACM

Amb la col·laboració de:


