Seminari
de Dret Local
Presentació
Aquesta és una nova edició del Seminari de dret local, activitat formativa d’actualització permanent en aquesta especialitat
que venim desenvolupant de forma ininterrompuda des de fa més de vint-i-cinc anys, organitzada per la Federació de
municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Escola d’Administració pública de la
Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

del 10/10/14
al 19/06/15
Barcelona

L'activitat consta de 9 sessions a l’any, entre octubre de 2014 i juny del 2015, a raó d'un matí de divendres de cada mes, amb
el desenvolupament a cada sessió de dos temes de caràcter general i un per grups de treball, apart de la presentació de
l’Informe d’actualitat jurídica local.
En el present programa us oferim els dos temes de caràcter general que hem previst de tractar a cada una de les nou
sessions del Seminari. Més endavant, durant el curs, i amb una antelació més curta, us anirem presentant la programació
dels grups de treball, que procurem estigui més orientada a tractar qüestions de radical actualitat.
Com a novetat, enguany es preveu la realització de sessions especials que vindran motivades per l’actualitat normativa, i
que es duran a terme fora de la programació ordinària que trobareu a continuació.
Per últim, us recordem també, que les persones inscrites al Seminari poden accedir, per mitjà del web del seminari, al text
de l'Informe d'actualitat jurídica i a les diverses ponències.

Secretaria del Seminari
Federació de Municipis de Catalunya
Laura Gálvez
Via Laietana, 33, 6è
08003 Barcelona
Tel. 93 310 44 04
Fax: 93 310 71 03
E-mail: l.galvez@fmc.cat

Inscripcions
El termini d’inscripcions finalitza el dia 3 d’octubre de 2014.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari
electrònic. Els drets són de 550 euros per a les matrícules
formalitzades abans del dia 10 d’octubre i de 580 euros si el
pagament es realitza després del termini fixat. A les entitats
que formalitzin més de 5 inscripcions, se’ls aplicarà un
descompte del 20 per cent de l’import de la matrícula.
El pagament s’efectuarà per transferència bancària al número
de compte 2013-0500- 11-0202494351 de la Caixa Catalunya.

Certificat
En finalitzar el curs, es lliurarà a les persones assistents
un certificat d’assistència homologat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya com a curs sotmès
al control d’assistència de nivell D (més de 40 hores
lectives). Per obtenir el certificat, caldrà haver assistit a
un mínim de set sessions que s’hauran d’acreditar tant
a l’entrada com a la sortida amb l’acreditació personal,
que s’haurà de portar i mostrar a la recepció del
Seminari.

Programa

10/10/14

16/01/15

10.00 h Sistema de fonts en el govern local de Catalunya
després de la LRSAL. Enric Argullol Murgadas, catedràtic
de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h Descans.
11.30 h Ordenació del sector públic local després de la
LRSAL. Encarnación Montoya Martin, catedràtica de Dret
Administratiu de la Universitat de Sevilla.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

10.00 h Gestió integrada i coordinació de serveis
municipals per les diputacions o entitats equivalents
després de la LRSAL. Manuel Zafra Víctor, professor de
Ciències Polítiques de la Universitat de Granada.
11.00 h Descans.
11.30 h Competències, facultats, matèries i serveis mínims
a la nova legislació de règim local. Francisco Velasco
Caballero, catedràtic de Dret Administratiu de la
Universitat Autònoma de Madrid.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

07/11/14
10.00 h L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys
durant la crisi econòmica. Montserrat Ballarín i Espuña,
professora titular de Dret Financer i Tributari de la
Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h Descans.
11.30 h Les competències municipals voluntàries. Rafael
Jiménez Asensio, professor de Dret Constitucional de la
Universitat Pompeu Fabra. Consultor.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

12/12/14
10.00 h El règim jurídic dels consorcis i de les
mancomunitats després de la LRSAL. Alfredo Galán Galán,
professor titular de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona.
11.00 h Descans.
11.30 h Autoritzacions, declaracions responsables i
comunicacions. Susana Martínez Novella, directora dels
Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

13/02/15
10.00 h Incidència de la protecció dels drets fonamentals
a l'Administració local. Luciano Parejo Alfonso, catedràtic
de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III.
11.00 h Descans.
11.30 h Règim jurídic i econòmic dels grups polítics dels
ens locals. Carmen Alonso Higuera, secretària de
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

13/03/15
10.00 h La responsabilitat administrativa per l’anul·lació
d'actes declaratius de drets. Carles Pareja Lozano, professor
de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra,
advocat i soci fundador de Pareja i Associats, Advocats.
11.00 h Descans.
11.30 h Personal directiu i personal eventual després de
la LRSAL. Joan Mauri Majós, professor de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

17/04/15
10.00 h Responsabilitat penal de les persones jurídiques
i prevenció de riscos penals. Ramon Garcia Albero,
catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.
11.00 h Descans.
11.30 h Règim jurídic de l'electe no adscrit. Gonzalo
Arruego Rodríguez, professor de Dret Constitucional de
la Universitat de Saragossa.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

15/05/15

Organització
El seminari tindrà lloc a la setena planta
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
carrer 62, núm. 16, sector A, de la Zona
Franca de Barcelona.

Organitzen
• Ajuntament de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Escola d’Administració Pública
de Catalunya
• Federació de Municipis de Catalunya
• Àrea Metropolitana de Barcelona

10.00 h Principals novetats de les noves directives sobre
contractació pública. José María Gimeno Feliu, catedràtic
de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa.
11.00 h Descans.
11.30 h Incidència de la crisi en les relacions entre Estat
i societat. José Esteve Pardo, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

19/06/15
10.00 h Bona praxi reguladora i preparació de les
ordenances i reglaments locals. Paula Ortí Ferrer, cap de
l’Àrea de Millora de la Regulació de l'Oficina del Govern,
Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
11.00 h Descans.
11.30 h Règim jurídic de la transparència en el govern i
en l'Administració local. Agustí Cerrillo Martínez,
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta
de Catalunya.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

Grups de Treball
Grup I
Personal, règim jurídic, hisenda i serveis, coordinat per
Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació
de Barcelona.
Grup II
Ordenació del territori, urbanisme i medi ambient,
coordinat per Albert Solé Benito, sotsdirector dels Serveis
Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.
L’informe de l’actualitat jurídica local serà a càrrec de
Josep Mir i Bagó, professor de dret administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra.

Direcció del Seminari
El Comitè de Programa està constituït per:
Josep Mir i Bagó, professor de Dret Administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra.
Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació
de Municipis de Catalunya.
Eugenia Revilla Esteve, assessora jurídica de la Federació
de Municipis de Catalunya.
Alfred Lacasa i Tribó, director dels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Barcelona.
Albert Solé Benito, sotsdirector dels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Barcelona.
Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació
de Barcelona.
José Luís Martínez-Alonso Camps, director dels Serveis
de Secretaria de la Diputació de Barcelona.
Magda Castro i Masalias, cap del Servei de Formació i
Selecció per a l'Administració Local de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

