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INTRODUCCIÓ
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 que es dissertà en matèria 
d’hisendes locals i de serveis municipals i, finalment, unes lliçons pràctiques i unes visi-
tes 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 “esvaïr l’atmòsfera d’indife-
rència que plana damunt la vida municipal, i crear un fort esperit municipalista, condició 
ineludible per a emprendre grans i necessaries reformes”. La Setmana Municipal es va 
perllongar sis edicions més, fins l’any 1921. El 1925, l’Estatut Provincial promogut per Mi-
guel Primo de Rivera va posar el punt i final a la Mancomunitat i a la seva ingent tasca en 
pro de la modernització, vertebració i culturització del país.



Ha passat 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 continuen 
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 municipals, 
dissenyades en uns moments en què l’oferta formativa 
dels funcionaris locals a nivell 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 Públi-
ca, 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 tèc-
nica del personal al servei de les administracions locals. 

En aquesta nova etapa, la Setmana Municipal adopta un format 
nou i agrupa tres sessions monogràfiques sobre qüestions d’ac-
tualitat per a les administracions locals de Catalunya. En aquesta 
IX edició, els temes proposats són els següents: Qüestions actu-
als de la plusvàlua municipal; El delegat de protecció de dades. 
L’impacte de la llei 40/1015 en el govern dels ens locals.



DIMARTS, 10 DE JULIOL DE 2018
QÜESTIONS ACTUALS DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

9.30 - 9.45 h - Inauguració

• Sr. Marc Pifarré, secretari general, ACM

• Sra. Marta Espasa i Queralt, secretària d’Hisenda, Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya 

9.30 - 9.45 h - Presentació

• Sra. Montserrat Peretó i  Garcia,  directora general de Planificació i Estudis Fiscals,  
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de  
Catalunya, professora titular de Dret Financer i Tributari, Universitat Autònoma de  
Barcelona

 10 - 10.45 h - La reforma de la hisenda local: suficiència, autonomia i responsabilitat

• Dr. Gabriel Casado Ollero, catedràtic de Dret Financer i Tributari, Universidad Complu-
tense de Madrid

10.45 - 11.30 h. Els efectes jurídics de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 sobre 
la  plusvàlua municipal

• Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de Dret Financer i Tributari, Universitat Rovira i  
Virgili

11.30 - 12 h. Pausa

12.00 - 12:45h - El projecte de Llei d’hisendes locals. Una visió crítica

• Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus 

12.45 - 13.45 h - Taula rodona. Present i futur de la plusvàlua municipal 

• Dra. Mercè Castillo i Solsona, professora titular de Dret financer i Tributari,  
Universitat de Lleida

• Sr. Rafael Olañeta Fernández-Grande, director d’Inspecció tributària, Institut 
Municipal d’Hisenda, Ajuntament de Barcelona 

Moderadora: Dra. Montserrat Peretó i García,  directora  general de Planificació i  
Estudis Fiscals, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de  
Catalunya, professora titular de Dret Financer i Tributari, Universitat Autònoma de  
Barcelona

13.45 - 14.15 h - Cloenda

• Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, diputat  portaveu, Comissió d’Hisenda i  
Administracions Públiques, Congrés dels Diputats



DIMECRES, 11 DE JULIOL DE 2018
LA NOVA FIGURA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

10 - 10:30h -  Els delegats de protecció de dades i les seves responsabilitats

• Sr.  Albert Guilera i Planas, cap de l’àrea jurídica, ACM

10.30 - 11.45h - Els delegats de protecció de dades externs a l’administració

• Sr. Xavier Mesegué i Rius, representant de l’Associació Professional de Consultors en Protecció de  
Dades

• Sr. Eduard Chaveli Donet, advocat especialista en Protecció de Dades, Govertis

11.45 - 12.15 h - Pausa

12:15 - 14:00 h - Solucions pel món local: propostes de la Diputació de Barcelona i experi-
ències municipals: 

• Sra. Belen García Morer, tècnica del Suport Municipal en Protecció de Dades, Diputació de 
Barcelona

• Sra. Ascen Moro Cordero, cap, Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat, Ajuntament 
Sant Feliu de Llobregat. 



DIJOUS, 12 DE JULIOL DE 2018
L’IMPACTE DE LA LLEI 40/2015 EN EL GOVERN DELS ENS LOCALS

9:30 - 10:15h - Ponència inaugural. Les relacions interadministratives electròniques:  
intermediació de dades i interoperabilitat

• Dr. Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de Dret Administratiu, UOC

10:15 - 11h - La firma electrònica a l’administració local

• Sr. Ignacio Alamillo Domingo, auditor informàtic i director, ASTREA 

11 - 11:30h - Pausa 

11:30 - 12:15h - Els arxius electrònics

• Dr. Javier Sanz Larruga, catedràtic de dret administratiu, Universitat de  
La Coruña

 12:15 - 13:00h - El funcionament electrònic dels òrgans col·legiats locals

• Sr. Guillermo Lago Núñez, secretari general, Ajuntament de Roquetas de Mar

13:00 - 13:45h - Els convenis locals

• Dr. Francisco Toscano Gil, professor agregat de dret administratiu, Universitat 
Pablo de Olavide, Sevilla 

13:45h - 15:00h - Taula rodona. L’arxiu electrònic dels ens locals

• Sr. Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Gavà

• Sr. Joan Soler i Jiménez, director, Arxiu Històric de Terrassa i president, Associa–
ció d’Arxivers de Catalunya 

• Sra. Ascen Moro Cordero, cap, Unitat de gestió del Coneixement i Qualitat, Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat 

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i di-
rector de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, Universitat Rovira i Virgili





Lloc de realització

Aula de formació de l’Associació Catalana de municipis

C/ València 231, 5a planta

Dates

10,11 i 12 de juliol al matí

Places limitades

El nombre de les places és limitat. Cal formalitzar la inscripció 
mitjançant el següent enllaç: www.acm.cat 

Destinataris

Personal funcionari i laboral de les administracions locals

Titulació

S’expedirà un certificat als participants que acreditin un 80% d’as-
sistència a les sessions.

Direcció

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
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