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El contingut d’aquest número monogràfic dels Quaderns de Dret Local (QDL) 
porta causa, en bona mesura, de sengles jornades sobre la reforma del règim 
local organitzades per la Fundació Democràcia i Govern Local.
La primera d’aquestes, celebrada a Jaén el 10 d’octubre de 2013, portava per 
títol “¿Un nuevo modelo de gobierno local?: municipios, diputaciones 
y Estado autonómico”, i va estar patrocinada per la Diputació de Jaén i el 
Centre d’Estudis Andalusos (Conselleria de la Presidència - Junta d’Andalusia). 
Els treballs de Manuel Zafra Víctor, Mayte Salvador Crespo, Manuel Medina 
Guerrero, José Cuesta Revilla, Fernando García Rubio i Clemente Navarro Yáñez 
són conseqüència de les ponències que ells mateixos van impartir en la referida 
jornada de Jaén.
Per la seva banda, el segon acte, sota el títol Fórum local “Hacia una nueva 
administración local: desde el régimen competencial al sector público, 
pasando por lo supramunicipal. La reforma de las bases del régimen 
local”, va tenir lloc a Sevilla, els dies 15 i 16 de novembre de 2013, i es va poder 
celebrar gràcies al patrocini de la Diputació de Sevilla i a la col·laboració de 
l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu. De la participació en 
aquesta trobada deriven els treballs que ara publiquem de Martín Bassols Coma, 
José María Souvirón Morenilla, José Ignacio Morillo-Velarde Pérez i Luis Enrique 
Flores Domínguez.
Des de la Fundació Democràcia i Govern Local volem deixar constància expressa 
del nostre agraïment a les entitats coorganitzadores d’aquests actes, per les 
facilitats que ens han prestat per a la publicació dels treballs elaborats pels que 
hi van ser ponents. Una menció especial mereix el Centre d’Estudis Andalusos 
(Conselleria de la Presidència - Junta d’Andalusia), coeditor d’aquest número 
monogràfic dels Quaderns de Dret Local.
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