JORNADA

Les subvencions:
règim jurídic
24 de gener de 2019
Barcelona
Presentació
Les administracions públiques donen resposta, en bona mesura, a
les demandes socials i econòmiques de les persones i entitats públiques o privades a través de les subvencions.
Les subvencions constitueixen una modalitat important de la despesa pública i, per tant, s’han de sotmetre a les directrius de la política pressupostària.
A data d’avui, la Llei reguladora de les subvencions és la 38/2003,
de 17 de novembre (Llei general de subvencions) i va representar un
pas més en el procés de perfeccionament, racionalització i transparència del nostre sistema econòmic.
En aquesta línia destaca, també, la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions.
Estem, sens dubte, davant d’una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d’interès general o públic.
La llei general de subvencions s’ha de considerar com un instrument
legislatiu regulador d’una tècnica general d’intervenció administrativa, restant fora del seu àmbit objectiu d’aplicació les prestacions
del sistema de la Seguretat Social i d’altres anàlogues.
La vigència d’aquella Llei data de 15 anys, temps suficient per a fer
balanç de la seva aplicació i dels problemes que, com és lògic, no
han deixat d’aparèixer. És suficient esmentar els relacionats amb la
concessió de les subvencions -ja sigui en les modalitats de concurrència competitiva o directa- així com les possibles extralimitacions
de les comunitats autònomes en la regulació d’aquesta matèria.
Debatre sobre tota aquesta problemàtica és l’objecte d’aquesta jornada.

program

10.30h

Presentació
Eduard Rivas Mateo, vice president primer de l’Àmbit de Bon Govern
i Innovació Democràtica de la Federació de Municipis de Catalunya
i alcalde d’Esparreguera
Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi
i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals

10.45h

El règim jurídic de les subvencions
Xavier Urios i Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos
de la Generalitat de Catalunya

11.30h

La jurisprudència de les subvencions
Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Sala del Contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

12.15h

Debat
MODERADOR: Àngel García Fontanet

13.15 h

Cloenda de la sessió

Coordinació
Elisabet Pérez, Sònia Arnedo i Laura Gálvez
ambits@fmc.cat
Horari
De 10.30 a 13.15 hores
Lloc de Realització
Sala Oriol Bohigas.
Ateneu Barcelonès
Carrer Canuda, 6
08002 Barcelona
Destinataris
Secretaris, interventors, lletrats, tècnics, gestors de subvencions, i personal
adscrit a programes de subvencions.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la
participació al 80% de les hores lectives de la jornada.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 5 de desembre de 2018. Per a la
selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi
afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ens locals) i l’ordre
de recepció de les inscripcions. La formalització de la inscripció es farà per
mitjà del formulari que trobareu al web de la Federació: formació.fmc.cat

Organitza:

