Seminari
de Dret Local
Presentació
Us presentem una nova edició del Seminari de Dret Local, un dels programes d’actualització professional de
més llarga trajectòria, que enguany arriba ja a la seva 29a edició.

Del 21 octubre/16
al 9 juny/17
Barcelona

El programa del curs mira d’estar atent a dos grans eixos. D’una banda, pretén aprofundir en l’anàlisi de la
nova legislació bàsica de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, vigent
a partir del mes d’octubre i que, sens dubte, tindrà una incidència transversal en molts aspectes de la gestió
municipal.
D’una altra banda, el seminari es proposa reflexionar al voltant de qüestions jurídiques de gran complexitat
que estan posant d’actualitat tant les demandes socials com les agendes de la nova política.
El programa es completarà al llarg del curs amb l’organització d’una o dues sessions monogràfiques addicionals, d’accés lliure per a les persones inscrites al Seminari.
Fora d’això, el Seminari manté la seva estructura tradicional amb la presentació, a cada sessió, de l’informe
d’actualitat jurídica del mes i la constitució de dos grups de treball per anar abordant els assumptes de més
actualitat. Esperem, doncs, continuar comptant amb la vostra confiança per poder celebrar junts moltes altres
edicions.

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 14 d’octubre de 2016.
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu al web de
la Federació de Municipis de Catalunya: www.fmc.cat. Per poder
rebre les comunicacions del Seminari i consultar els materials, és imprescindible disposar de connexió a Internet i d’una adreça de correu
electrònic.
El preu de la matrícula és de 550 euros si es formalitza abans del dia
21 d’octubre i de 600 euros si el pagament es fa després del termini
fixat. El pagament es farà per mitjà d’una transferència bancària al
número de compte ES41 0182 6035 4302 0160 7781 del BBVA.

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 a 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

21/10/16

10.00 h El procediment negociat a partir de l’entrada

13/01/17

en vigor de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació. José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de Saragossa.
11.00 h Descans
11.30 h El sector públic institucional després de
l’entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.
Encarnación Montoya Martín, catedràtica de Dret
Administratiu de la Universitat de Sevilla.
12.30 h Constitució dels grups de treball

10.00 h La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques a partir de l’entrada en vigor de
les lleis 39 i 40/2015. Susana Martínez Novella,
directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona.
11.00 h Descans
11.30 h Les competències municipals arran de l’STC
de 8 de març de 2016, sobre l’LRSAL. Alfredo Galán
Galán, catedràtic acreditat de Dret Administratiu de
la Universitat de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball

11/11/16

10/02/17

02/12/16

10/03/17

10.00 h L’accés dels electes locals a la informació
municipal. Carmen Alonso Higuera, secretària de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
11.00 h Descans
11.30 h El règim sancionador a les lleis 39 i 40/2015,
de procediment i règim jurídic de les administracions
públiques. Miguel Casino Rubio, professor de Dret
Administratiu de la Universitat Carlos III.
12.30 h Constitució dels grups de treball

10.00 h El paper de les administracions en l’ocupació
d’habitatges buits en estocs. Pablo Feu, advocat.
11.00 h Descans
11.30 h Incidència de les lleis 30 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques
sobre l’accés a la justícia. Rafael Fernández Montalvo, magistrat de la Sala 3a del Tribunal Suprem.
12.30 h Constitució dels grups de treball

10.00 h La comanda de gestió i altres figures afins,
amb especial referència al règim establert per la Llei
40/2015. Marc Vilalta Reixach, professor de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h Descans
11.30 h Liquidació de les concessions de servei públic. Maria Petra Sáiz Antón, interventora de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
12.30 h Constitució dels grups de treball

10.00 h El règim jurídic del personal indefinit no fix
dels ens locals. Joan Mauri Majós, professor de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h Descans
11.30 h El Registre General Electrònic en el marc de la

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Jordi Cases

Pallarès, secretari de l’Ajuntament de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball

07/04/17

10.00 h El delicte de falsedat en document públic per
negligència o omissió de la cautela essencial en la seva
redacció. Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes
mediambientals del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
11.00 h Descans
11.30 h L’executivitat dels actes administratius davant
de l’extensió de les mesures cautelars. Tomàs Font
Llovet, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball

12/05/17
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.

Organitza:

• Federació de Municipis de Catalunya
Col·laboren:

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

10.00 h Els plans estratègics de turisme. Domènec
Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de
la Universitat de Barcelona.
11.00 h Descans
11.30 h Regulació dels clubs de cànnabis. Màrius
Garcia Andrade, advocat.
12.30 h Constitució dels grups de treball

09/06/17

10.00 h Urbanisme i iniciativa econòmica: convivència de l’hàbitat urbà amb l’activitat econòmica. Carles
Pareja Lozano, advocat de Pareja & Associats i
professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h Descans
11.30 h La cessió de treballadors entre empreses i a
l’Administració. Manuel Gozálvez García, lletrat
de l’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona.
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, director 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.
Eugènia Revilla Esteve, assessora jurídica de la
Federació de Municipis de Catalunya.
Albert Solé Benito, director 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.

