Sessió especial
Seminari de Dret Local

La constitució
dels nous Ajuntaments
6 de maig de 2019
Auditori AXA. L'Illa Diagonal
Presentació
La propera celebració d’eleccions municipals el 26 de maig de 2019
i la formació dels nous Ajuntaments comporta, des del punt de vista jurídic i organitzatiu, un repte al qual cal donar resposta per a
garantir, en termes de governança democràtica i de bona administració, que les institucions locals mantenen l’acció de govern i la
continuïtat en la prestació dels serveis.
Per aquest motiu l’SDL ha programat aquesta sessió especial sobre
La constitució dels nous Ajuntaments amb la finalitat d´ajudar a
facilitar la millor preparació de la transició d’un mandat a un altre,
intentant donar resposta als dubtes que el marc jurídic vigent pugui
plantejar en diferents aspectes vinculats a aquest període, de la mà
de reconeguts i reconegudes especialistes en la matèria.

program

09.00 h

Presentació de la jornada especial
Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació
de Municipis de Catalunya
Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona
Julio Ponce Solé, director del Seminari de Dret Local

09.15 h

Causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat
Pablo Maria Lucas Murillo de la Cueva, magistrat del Contenciós
Administratiu del Tribunal Suprem i catedràtic de Dret Constitucional

10.15 h

Final de mandat, administració ordinària, ple constitutiu
i cartipàs municipal
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

11.15 h

Pausa. Esmorzar

11.45 h

Drets i obligacions dels electes
Marc Vilalta Reixach, professor lector de Dret Administratiu de la
Universitat de Barcelona

12.45 h

Eventuals i directius.
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona

13.45 h

Algunes reflexions entorn a les eleccions locals de 2019
Francisco Velasco Caballero, catedràtic de Dret Administratiu
i director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma
de Madrid

14.45 h

Fi de la sessió
Després de cada ponència hi haurà quinze minuts de col·loqui

Horari
De 9.00 a 14.45 hores

Lloc de Realització
Auditori AXA. L’Illa Diagonal
Avinguda Diagonal, 547
08029 Barcelona

Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la participació al
80% de les hores lectives de la sessió.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 29 d’abril de 2019. Per a la selecció de
les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) 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:
Federació de Municipis
de Catalunya

Col·labora:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona

