SEMINARI

Dret Local
5 d’octubre de 2018 al 14 de juny de 2019
Barcelona
Presentació
Aquest és el programa de la 31a edició del Seminari de Dret Local,
un curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències en el que, any darrera any, hi venen participant una mitjana de
200 juristes al servei de les administracions locals de Catalunya.
Els eixos principals d’aquest programa segueixen sent l’aprofundiment en l’anàlisi dels principals canvis operats per les noves lleis de
procediment administratiu i de contractes del sector públic, que si
bé no han suposat un canvi radical respecte de la normativa anterior, requereixen una adaptació de la nostra manera de fer que no
sempre és fàcil i clara.
La major part de la resta d’altres aportacions miren d’analitzar qüestions punyents i d’inqüestionable actualitat jurídica i social, com ara
la protecció de dades personals, el dret d’accés a la informació pública i les polítiques d’igualtat i de solidaritat.
A més de les sessions mensuals ordinàries, el programa també
ofereix, com a mínim, una sessió monogràfica extraordinària que
aquest curs girarà a l’entorn de les principals qüestions jurídiques
relacionades amb la constitució, entre la primavera i l’estiu del 2019,
dels nous governs locals.

program

05/10/18
10.00 h. El dret d’accés a la informació sobre ajuts econòmics als grups polítics
municipals. Elisabet Samarra Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública (GAIP).
11.00 h. Descans
11.30 h. Règim Jurídic dels Grups polítics locals. Ricard Gracia Retortillo, professor
de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
12.30 h. L’acció pública en la Llei del dret a l’habitatge. Àlex Peñalver Cabré,
professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

09/11/18
10.00 h. Nou pressupost base de licitació, costos directes i indirectes.
Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
11.00 h. Descans
11.30 h. Concepte, requisits i funcions dels delegats de protecció de dades. Joana
Marí Cardona, responsable d’Avaluació i Estudis Tecnològics de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (APDCAT).
12.30 h. Constitució dels grups de treball

14/12/18
10.00 h. Gentrificació de les ciutats i habitatge assequible. Juli Ponce Solé,
catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h. Descans
11.30 h. El recurs especial en matèria de contractació. Neus Colet i Areán, presidenta del Tribunal de Contractació de la Generalitat de la Catalunya.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

18/01/19
10.00 h. Perspectives de nova regulació de la fiscalitat dels ens locals. Antònia
Agulló Agüero, catedràtica de Dret financer i tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h. Descans
11.30 h. Una visió de la nova llei de contractes des de les últimes transformacions
del dret administratiu. Tomàs Font Llovet, catedràtic de Dret administratiu de la
Universitat de Barcelona.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

15/02/19
10.00 h. Incorporació de les clàusules ambientals i socials a la contractació pública
i les clàusules de modificació dels contractes públics. Sílvia Díez Sastre, professora
de Dret administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid.
11.00 h. Descans
11.30 h. L’administració electrònica i la lluita contra la corrupció. Agustí Cerrillo
Martínez, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

15/03/19
10.00 h. Dret penal i violència de gènere.
Elena Larrauri Pijoan, catedràtica de Dret penal de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h. Descans
11.30 h. Els acords col·lectius a la funció pública.
Joan Mauri i Majós, professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

12/04/19
10.00 h. . Testimonis d’un jurista. Alejandro Nieto García, catedràtic de Dret
administratiu de la Universitat Carlos III (pendent de confirmació)
11.00 h. Descans
11.30 h. L’assessorament legal i la pressa de decisions locals.
Carmen Alonso Higuera, secretaria de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

17/05/19
10.00 h. Moneda ciutadana. Ma Antonieta Fernández, professora de Dret
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h. Descans
11.30 h. Aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns.
Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Cantàbria
12.30 h. Constitució dels grups de treball

14/06/19
10.00 h. La revisió d’ofici: problemes pendents de solució.
Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h. Descans
11.30 h. L’executivitat de les sancions després de la llei 39/2015.
Manuel Rebollo Puig, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Córdoba.
12.30 h. Constitució dels grups de treball

Grups de treball
Grup I: Personal, règim jurídic i hisenda.
coordinat per: Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona.
Grup II: Serveis i Ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.
Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

coordinat per:

L’informe de l’actualitat jurídica local
Maria Antonieta Fernández, professora associada de Dret Administratiu
de la Universitat Pompeu Fabra.
a càrrec de:

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.

Direcció del Seminari
El Comitè de Programa està constituït per:
Julio Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de Municipis de
Catalunya
Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona
Albert Solé Benito, ex 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, sub-directora general de Captació de Talent i Formació
Contínua Professionalitzadora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Eugènia Revilla Esteve, assessora jurídica de la Federació de Municipis de
Catalunya.

Secretaria tècnica 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.
Adreça electrònica: l.galvez@fmc.cat

Inscripcions
El termini d’inscripcions finalitza el dia 28 de setembre de 2018.
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 5 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.

Organitza:
Federació de Municipis
de Catalunya

Col·laboren:
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Escola d’Administració Pública de Catalunya

