
 205QDL 25. Febrer de 2011   I  

Las competencias educativas de los entes lo-
cales en España (Análisis histórico, sistemáti-
co y comparado)
José Antonio Tardío Pato

Iustel, Madrid, 2010

Aquesta obra de José Antonio Tardío Pato, professor 

titular de Dret Administratiu de la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx, té per objecte precís analitzar l’actual 

sistema de competències dels ens locals en matèria 

educativa que resulta, principalment, de la Llei regu-

ladora de les bases de règim local de 1985 i de la Llei 

orgànica del dret a l’educació de 2006. 

A aquest efecte, el treball se centra en l’estudi 

detallat de la tasca pública de col·laboració que han 

de complir les entitats locals amb altres administraci-

ons públiques en el sencer cicle d’activitat educativa. 

Col·laboració que comprèn des de la planificació de 

la política educativa fins al subministrament de solars 

per als centres educatius, per exemple. Així, i de mane-

ra excel·lent, l’autor fa una anàlisi detallada dels perfils 

de la regla de la col·laboració que informa les relacions 

entre les diferents administracions públiques i que, nor-

malment, resulta de molt difícil concreció a la pràctica. 

Per a una millor comprensió del tema objecte d’estudi

el llibre aborda també, en la seva part inicial, el complex 

esdevenir de les competències que, des de molt antic, 

han exercit els ens locals en l’activitat estudiada, i, igual-

ment, realitza un examen detallat dels models establerts 

al respecte a França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit. 

Comparació realment útil, ja que en resulta la comprova-

ció d’una gran similitud de la regulació de les competèn-

cies als països examinats, excepte, potser, el Regne Unit. 

Així doncs, i gràcies a l’esforç desplegat per un dels 

nostres millors especialistes en Dret de l’educació, el 

resultat final de l’obra permet obtenir al lector interes-

sat un molt profund coneixement de les competències 

atribuïdes a l’esglaó local en el complex sistema que 

constitueix avui la nostra política educativa. Bona pro-

va d’això anterior és que el treball va rebre el Premi Albi 

de la Diputació Provincial d’Alacant en la convocatòria de 

l’any 2009, fallat el dia 19 d’abril de 2010. 

Las sociedades de economía mixta como for-
ma de gestión de los servicios públicos locales, 
pròleg de José Luis Carro Fernández-Valmayor
Diana Santiago Iglesias

Iustel, Madrid, 2010

Sobre la base ben coneguda de la potestat pública de 

les corporacions municipals de crear i determinar els ele-

ments organitzatius més pertinents per a la millor reso-

lució dels problemes de la comunitat veïnal, l’excel·lent 

treball de la doctora Santiago Iglesias s’endinsa en els 

perfils peculiars de la fórmula organitzativa de l’anome-

nada societat d’economia mixta. 

Certament, i com posa de relleu l’autora, aquest 

tipus d’entitats mercantils participades per l’Adminis-

tració pública local és ja una peça tradicional en el pa-

norama jurídic espanyol, ja que la previsió que conté 

l’article 85 de la Llei reguladora de les bases de règim 

local, en la redacció donada a aquest precepte primer 

per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per 

a la modernització del Govern local, i després per la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic, no fa altra cosa que mantenir, en el fonamen-

tal, el catàleg de formes de gestió establert al seu dia 

per l’encara vigent Reglament de serveis de les cor-

poracions locals de 1955. Com es recordarà, la teoria 

organitzativa de les fórmules de gestió proclamada en 

aquest segon text normatiu reposa en la distinció fona-

mental de dos grans blocs anomenats, respectivament, 

de gestió directa i indirecta. 

L’obra referenciada, fruit de la recerca doctoral de 

l’autora, i que va merèixer al seu dia la màxima qua-

lificació, aborda no només, com dic, la naturalesa i el 

complex règim jurídic de les societats d’economia mixta 

gestores de serveis públics locals, sinó que, igualment, 

ofereix un molt detallat catàleg de solucions als proble-

mes que es plantegen tant en les relacions ad intra com 

en les relacions ad extra que aquestes societats desen-

volupen en compliment del servei encomanat. 

Així mateix, el llibre conté un estudi rigorós sobre 

les regles que disciplinen la modificació i l’extinció de les 

societats objecte d’anàlisi.

Notícies bibliogràfiques 

Antonio Descalzo González 

Professor titular de Dret Administratiu 

de la Universitat Carlos III de Madrid 
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El Gobierno local. Estudios en homenaje al pro-
fesor Luis Morell Ocaña
Alberto RUIZ OJEDA (coordinador)
Iustel, Madrid, 2010

Com indica el professor Santiago Muñoz Machado en el 
In Memoriam amb què s’obre aquest llibre col·lectiu, 
el professor Luis Morell Ocaña ha estat un reconegut 
expert en el règim local espanyol. Els seus estudis sobre 
la defensa de l’autonomia local van fer d’ell un científic 
qualificat per oferir idees i solucions amb les que donar 
resposta als problemes que des de molt antic ha tingut 
el nostre règim local. 

Aquest llibre, que ret un just homenatge al profes-
sor Morell Ocaña, té així, molt precisament, el Govern 
local com a punt de referència de les contribucions ela-
borades a aquest efecte per un conjunt molt ampli de 
grans experts del nostre Dret. Al llarg de l’obra col·lec-
tiva s’aborden llavors els aspectes centrals del règim 
local: les claus de la identitat local, l’organització del 
Govern local, la seva enfilada en el context territorial 
definit per la Constitució i els estatuts d’autonomia, 
l’ocupació i la funció pública locals, així com les formes 
de gestió i el finançament d’obres i de serveis.

Amb aquest llibre homenatge es compleix, doncs, 
un tribut molt merescut que permet, alhora, promoure 
la continuïtat d’una tasca d’estudi i investigació en què 
l’homenatjat va destacar en gran manera. 

La potestad reglamentaria de las entidades 
locales. (Consideración especial de las Orde-
nanzas y Reglamentos municipales)
Antonio EMBID IRUJO

Iustel, Madrid, 2010

Una vegada més, el professor Antonio Embid Irujo 
ens ofereix una monografia excel·lent on estudia amb 
gran detall i profunditat figures o institucions del nos-
tre Dret públic. En aquest cas es tracta, a més, d’una 
matèria especialment estimada per a l’autor, ja que va 
ser al seu moment el tema al qual va dedicar la seva 
tesi doctoral i del que, des de llavors, és un mestre 
molt qualificat. 

En aquesta ocasió, i com diu el mateix autor en el 
preàmbul, dins de la potestat reglamentària local el lli-
bre es vol aturar en el seu contingut més ric per força: 
les ordenances i els reglaments municipals, on es des-
taquen, en particular, les ordenances fiscals. 

D’aquesta manera, i de la mà d’una anàlisi sempre 
detallada de la bibliografia i jurisprudència més relle-
vant, l’obra s’endinsa en els sectors actualment cen-
trals en l’exercici de la potestat reglamentària local, 
com són, per descomptat, i entre altres examinats, el 
treball, la salut, el medi ambient, les antenes de telefo-
nia mòbil, així com també els nous reptes que els ens 
locals han d’afrontar per a la millor convivència ciuta-
dana als espais públics.
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