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Xavier Bernadí i Gil: professor de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en 
dret públic autonòmic i en govern electrònic. Ha compaginat la seva dedicació acadèmica amb l’exercici 
de diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat, on ha estat, entre altres, secretari de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat, director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern i director del 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. En l’actualitat és director 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Agustí Cerrillo i Martínez: doctor en dret i llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Catedràtic 
de dret administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Director del curs d’especialització sobre 
contractació pública. Actualment és Síndic de Greuges de la UOC. Investigador principal del projecte 
“Transparencia, Integridad e Innovación Democrática” del Programa Estatal d’I+D+i Orientada als Reptes de 
la Societat. Ha investigat i publicat articles i monografies sobre l’administració electrònica; la transparència 
pública, la difusió i la reutilització d’informació pública a través d’Internet; la governança de la cooperació 
en el desenvolupament; i la integritat pública i la prevenció de la corrupció. 

Elisenda Malaret Garcia: catedràtica de dret administratiu a la Universitat de Barcelona. Autora de més 
de 90 publicacions en matèria de regulació econòmica, dret de l’audiovisual i de les telecomunicacions, 
autoritats independents, transparència, serveis públics, contractació pública, constitució econòmica, funció 
pública, modernització administrativa, dret públic de l’economia i distribució de competències entre l’Estat 
i les comunitats autònomes. Recentment ha publicat “El nuevo reto de la contratación pública para afianzar 
la integridad y el control: reforzar el profesionalismo y la transparencia” (Revista Digital de Derecho 
Administrativo, núm. 15, 2016) i “Democracia y regulación de los medios audiovisuales” a A. Boix (ed.) 
“La regulación y control sobre contenidos audiovisuales” (Aranzadi, 2017). Membre de l’European Public 
Law Organization (EPLO), de la International Society of Public Law i de la xarxa europea Public Contracts 
in Legal Globalization (PCLG).

Oriol Mir Puigpelat: professor titular (acreditat com a catedràtic) de dret administratiu a la Universitat 
Pompeu Fabra. Doctor per la Universitat de Bolonya i becari de la Fundació Alexander von Humboldt, és 
autor d’un gran nombre de publicacions nacionals i internacionals, centrades principalment en la part general 
del dret administratiu (amb especial èmfasi en el procediment administratiu, la responsabilitat patrimonial 
de l’Administració i la transparència administrativa), en el dret administratiu europeu i en la regulació dels 
organismes modificats genèticament. Ha estat responsable d’Estudis i Recerca de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat (2006-2010) i vicepresident de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública de Catalunya (2015-2017). Forma part del comitè de direcció de la xarxa europea de 
professors ReNEUAL des de la seva fundació.

Roger Càmara Mas: llicenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És postgraduat en 
dret de l’ordenació territorial i urbanística (Universitat Pompeu Fabra) i especialista universitari en funció 
pública (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Actualment és el responsable dels serveis jurídics 
de l’Ajuntament del Vendrell (Tarragona). És autor de diversos articles en l’àmbit del dret local. 

Andrea Garrido Juncal: llicenciada i doctora en dret per la Universitat de Santiago de Compostela amb 
la presentació del treball “El concert com a forma de gestió indirecta dels serveis socials”. És professora 
contractada interina de dret administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Santiago de Compostela 
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des de 2011. A més de l’experiència en l’àmbit de la docència universitària, ha estat docent en diferents 
cursos adreçats a empleats públics (en particular, del Parlament de Galícia, de la Xunta de Galícia, del 
Sistema Universitari de Galícia i del Consello de Contas).

María del Mar Martín García: professora titular de dret eclesiàstic de l’Estat a la Universitat d’Almeria. 
Doctora en dret per aquesta universitat i doctora en dret canònic per la Universitat de Navarra. Els seus 
principals camps de recerca estan relacionats en l’àmbit del dret espanyol, amb les entitats religioses, 
especialment fundacionals, amb el finançament de la llibertat religiosa y amb l’ensenyament; en l’àmbit del 
dret canònic, amb el dret penal, amb la posició jurídica de la dona, i amb la jurisdicció eclesiàstica. 

Marc Valls Estefanell: expert legal en drons i màquines autònomes. Graduat en dret per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i amb formació a l’Institute of Air Navigation Services (IANS) d’Eurocontrol. És 
soci, director jurídic i director d’Educació i Polítiques Públiques de l’empresa emergent Unblur. També és 
membre del Working Group on Drones de l’European Emergency Number Association (EENA), membre del 
grup de recerca sobre “Llibertat, Seguretat i Transformacions de l’Estat” de la UAB (LSTE Grup UAB) i 
professor col·laborador del Màster en aplicacions i tecnologia de sistemes aeris no tripulats de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

Francesc J. Rodríguez Pontón: professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. Ha estat 
també professor invitat a les universitats de Montpellier I i Lumière Lyon 2. Ha treballat en línies de recerca 
relatives a la potestat sancionadora de les administracions públiques, a les mesures cautelars en l’àmbit 
contenciós administratiu, a les autoritats administratives independents i a les garanties administratives i 
jurisdiccionals en el Conveni Europeu de Drets Humans. Ha estat investigador principal del projecte “Ciencia 
y libertad de investigación: las Administraciones Públicas en las nuevas formas de protección de los derechos 
fundamentales” finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència. Entre 2013 i 2015 va ser responsable d’Estudis 
i Recerca de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.   


