Seminar%ƫ !ƫ.!0 Local
Presentació
Aquest programa correspon a la 30a edició del Seminari de Dret Local. Les entitats promotores
i les persones que treballem en l’organització d’aquesta activitat pensem que val la pena de
subratllar aquest aniversari, que posa en relleu el seu interès i la seva utilitat per als milers de
juristes que s’hi han inscrit fins ara.
La programació del proper curs manté l’estructura tradicional en tres blocs d’aportacions: informe
d’actualitat jurídica, a primera hora, seguit de dues conferències generals sobre temàtiques
previstes des d’ara i, a darrera hora, sessions per grups sobre qüestions més d’actualitat.

del 20/10/17
al 15/06/18
Barcelona

Com podeu comprovar, a les conferències generals es procura combinar reflexions de contingut
teòric o fonamental, amb anàlisis de problemes jurídics més concrets i d’ordre pràctica, alguns
d’ells d’estricta actualitat. Entre les temàtiques previstes es poden destacar els temes penals, que
malauradament tenen una gran incidència en la nostra Administració pública actual, la continuació
de l’estudi de la nova legislació de procediment administratiu i les qüestions jurídiques suscitades
algunes de les noves necessitats urbanes i de servei públic que han d’afrontar els ajuntaments.
Queda el marge d’aquest programa l’estudi de la futura legislació de contractes, en procés de
tramitació parlamentària, que de ben segur serà objecte d’una sessió monogràfica extraordinària
d’aquest Seminari, oberta a tots els seus participants, tan bon punt es promulgui la llei.
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Inscripcions
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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

El termini d’inscripcions finalitza el dia 13 d’octubre de 2017.
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
20 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.
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Programa

20/10/17

12/01/18

10ċĀĀh Conflicte d’interessos i transparència al sector
públic. Miguel Angel Gimeno Jubero, director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

10ċĀĀh Anàlisi comparativa de la concessió demanial
i els drets de superfície. Carmen Alonso Higuera,
secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

11ċĀĀh Descans

11ċĀĀh Descans

11.30h Règim jurídic del control intern de les entitats
del sector públic local. Josep Abella Albiñana,
interventor general de la Diputació de Barcelona.

11.30h Metodologia del dret administratiu: regles
de racionalitat per a l’adopció i control de la decisió
administrativa. José María Rodríguez de Santiago,
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat
Autònoma de Madrid.

12.30h Constitució dels grups de treball

12.30h Constitució dels grups de treball

10/11/17
10ċĀĀh Incidència de la llei del procediment
administratiu comú en la potestat normativa local.
Lucía Casado Casado, professora de Dret
Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.
11ċĀĀh Descans
11.30h El recurs de cassació. Dimitry Berberoff
Ayuda, PDJLVWUDWGel 7ULEXQDO6XSUem.
12.30h Constitució dels grups de trebal(

09/02/18
10ċĀĀh Responsabilitats civils i penals dels funcionaris
per accions o omissions en el deure d’informar
propostes i acords dels òrgans de govern local.
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la
Universitat de Lleida.
11ċĀĀh Descans
11.30h Últimes novetats jurisprudencials sobre
tributs locals. Pilar Galindo i Morell, magistrada del
Contenciós Administratiu.
12.30h Constitució dels grups de treball

01/12/17
10ċĀĀh Concessions, remunicipalització i gestió directa
del servei públic d’abastament d’aigua. Isabel CaroPatón Carmona, doctora en Dret i professora Titular de
Dret administratiu i sòcia de Menéndez & Asociados
Abogados.
11ċĀĀh Descans
11.30h Contractació administrativa i concerts socials.
Ximena Lazo Vitoria, professora titular de Dret
Administratiu de la Universitat d’Alcalà.
12.30h Constitució dels grups de treball

09/03/18
10ċĀĀh Remeis a l’ocupació abusiva de l’espai públic
pels mitjans de mobilitat. Domènec Sibina Tomàs,
professor de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.
11ċĀĀh Descans
11.30h Serveis públics locals i empreses d’economia
mixta. Sandra Antonazzi, professora de Dret
Administratiu de la Universitat de Roma.
12.30h Constitució dels grups de treball

13/04/18

Grups de treball

10ċĀĀh El delicte de malversació de fons públics. Antoni
Pelegrín López, fiscal de delictes mediambientals del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Grup I: Personal, règim jurídic, hisenda i serveis,
coordinat per Petra Mahillo García, secretària
general de la Diputació de Barcelona.

11ċĀĀh Descans
11.30h Crisi del principi de discrecionalitat tècnica
en la selecció del personal de les administracions
públiques. Joan Mauri Majós, professor de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona
12.30h Constitució dels grups de treball

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.

11/05/18
10ċĀĀh Condicions de l’activitat i d’ubicació a la trama
urbana dels serveis funeraris. Ángel Garcia Fontanet,
ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i
Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals.
11ċĀĀh Descans
Lloc:
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:
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11.30h Transparència, conservació i destrucció dels
documents públics. Josep Matas Balaguer, advocat i
arxiver.
12.30h Constitució dels grups de treball

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

15/06/18

Petra Mahillo García, secretària general de la
Diputació de Barcelona

10ċĀĀh Contaminació acústica i protecció de drets
fonamentals. Héctor Garcia Morago, magistrat del
Contenciós Administratiu.

José Luís Martínez-Alonso Camps, director dels
Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona

11ċĀĀh Descans
11.30h Conseqüències del trasllat del debat polític
a la jurisdicció penal. Fermín Morales Prat, catedràtic
de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
12.30h Constitució dels grups de treball

Magda Castro i Masalias, cap del Servei de Formació
i Selecció per a l’Administració Local de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

