
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentació 

Hi ha marge per millorar la gestió dels conflictes entre les administracions públiques i la ciutadania? A banda de les vies tradicionals, es poden abordar els 

conflictes mitjançant la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes més justos i eficients que els existents fins ara? Amb aquests interrogants com a 

punt de partida, la Jornada pretén analitzar els fonaments i les possibilitats legals per emparar un abordatge nou dels conflictes que sorgeixen entre 

l’Administració pública i la ciutadania, ja sigui amb diàleg, negociació i acord o per mitjà d’altres solucions específiques, més avantatjoses que les actuals.  

Una jornada de desembre 2016, centrada en la mediació intrajudicial, va donar lloc al Pla pilot de mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa, avui 

encara actiu i amb resultats positius. La Jornada present es projecta principalment sobre la fase prèvia, és a dir, en aquella etapa en què el conflicte no està tan 

escalat i encara es pot evitar el recurs als tribunals. També servirà per compartir l’experiència i els resultats del Pla pilot de mediació impulsat en l’àmbit de la 

jurisdicció contenciosa aquests dos darrers anys. 

 

Inscripció 

L’heu de sol·licitar al formulari d’inscripció  

Data límit d’inscripció: 12/12/2019 

Codi CEJFE: 44/101/1/19 – AFEDAP: 11331 

Jornada sobre la mediació administrativa: Àmbits, Límits i Possibilitats         En col·laboració amb 
13 de desembre de 2019 

 

Persones destinatàries  
Responsables, advocats/des, lletrats/des, personal dels serveis jurídics de les administracions públiques, 
altres professionals del Dret, síndics/ques, altres representants d’òrgans relacionats amb resolució de 
conflictes 
Personal acadèmic, alumnat universitari, personal al servei del sector públic 
Persones interessades en resolució de conflictes i millora de les relacions entre administració i ciutadania 

Programa 
 

9 – 9.15 h Acreditació 
 

9.15 – 9.30 h Presentació 
Núria Clèries Nerín 
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
 

Xavier Bernadí Gil 
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
 

9.30 – 10 h Ponència 
Marc general de la mediació i del recurs a altres ADR (Resolució 
Alternativa de Conflictes) en gestió de conflictes Administració-
ciutadans 
 

Joaquim Tornos Mas 
Catedràtic de Dret administratiu a la Universitat de Barcelona (UB) 
 

10 – 10.30 h Ponència 
La incorporació de la mediació administrativa a França 
 

Rhita Bousta 
Professora de Dret administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya 
 

10.30 – 11.30 h Taula rodona 
Principis, previsions i possibilitats legals 
 

Cap a una gestió diferent dels conflictes Administració-ciutadania: 
fonaments i propostes 
Xavier Bernadí Gil 
 

Procediment administratiu i mediació: mecanismes per facilitar 
l’assoliment d’acords 
Alfredo Galán Galán 
Catedràtic de Dret administratiu a la UB 
 

Ombudsmen i mediació administrativa 
Agustí Cerrillo Martínez 
Catedràtic de Dret administratiu i Síndic de Greuges de la UOC 
 

Modera: 
Gemma Capdevila Ponce 
Subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès 
 
 

 

Més informació a:       Lloc de realització: 

http://cejfe.gencat.cat                      Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
compartimcejfe.dj@gencat.cat      Especialitzada. Ausiàs Marc, 40; 08010 Barcelona 

 

 

 11.45 – 12 h Pausa 
 

12 – 13.15 h Taula rodona 
La pràctica de la gestió alternativa de conflictes a l’Administració 
 

Accés a la informació pública i mediació. L’experiència de la 
GAIP 
Josep Mir Bagó 
Vocal de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP) 
 

Mediació i habitatge a l’àmbit municipal 
Javier Burón Cuadrado 
Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
 

Experiències de mediació en l’àmbit sanitari 
Carles García Roqueta 
President de la Societat Catalana de Mediació en Salut 
 

Modera 
Rosa Creus Carreres 
Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
 

13.15 – 14.30 h Taula rodona 
Defensa jurídica de l’Administració i mediació administrativa, 
l’experiència del Pla pilot de mediació en la jurisdicció 
contenciosa administrativa 
 

Francesc Esteve Balagué 
Director del Gabinet Jurídic de la Generalitat 
 

Ana Belén Sánchez Parra 
Lletrada del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de 
Barcelona 
 

Montserrat Raga Marimon 
Magistrada de Jutjat contenciós administratiu i impulsora del Pla 
pilot 
 

Modera 
Xavier Bernadí Gil 
 

14.30 h Cloenda 
Esther Capella i Farré 
Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/login
http://cejfe.gencat.cat/
mailto:compartimcejfe.dj@gencat.cat

