SEMINARI

Dret Local
GHO4 d’octubre de 2019 al 19 de juny de 2020
Barcelona
Presentació
Aquest és el programa de la 32a edició del Seminari de Dret Local,
un curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències en el que, any darrere any, hi han participat una mitjana de 200
juristes al servei de les administracions locals de Catalunya.
Els eixos principals d’aquest programa giren entorn del 30è aniversari de ratificació per l’Estat espanyol de la Carta Europea d’Autonomia Local i el compliment d’una dècada de la transposició de la
Directiva de Serveis.
La major part de la resta d’altres aportacions miren d’analitzar qüestions punyents i d’inqüestionable actualitat jurídica i social, com ara
l’habitatge, l’administració digital i l’impacte progressiu de la intelligència artificial, el control judicial de l’activitat administrativa i la
seva protecció de drets o la millora de la normativa com a element
crucial del bon govern, d’acord amb les lleis 39 i 40 de 2015 i la legislació de procediment administratiu i de transparència i bon govern catalana.
A més de les sessions mensuals ordinàries, el programa també ofereix, com a mínim, una sessió monogràfica extraordinària al fil de
l’actualitat jurídica.

program

04/10/19
10.00 h La Carta europea de l´Autonomia Local, en el seu aniversari. José Manuel
Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrat del Contenciós, Sala Tercera del Tribunal Suprem.
11.00 h Descans
11.30 h Reflexions sobre la discrecionalitatČƫ(ŏ.%0..%!00ƫ%ƫ!(ƫ .!0ƫƫ1*ƫ+*ƫ )%ġ
*%/0.%¨ċƫ+)8/ƫ)¨*ƫ!.*8* !6ƫRodríguez, catedràtic de Dret Administratiu.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

08/11/19
10.00 h 10 anys de la transposició de la Directiva de Serveis. Alba Nogueira López,
catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela.
11.00 h Descans
11.30 h Millorar la regulació: principis i tècniques de bona regulació. Andrés
Betancor Rodríguez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu
Fabra.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

13/12/19
10.00 h Invalidesa dels reglaments i dels plans d’urbanisme i control per la
jurisdicció contenciosa. Fernando López Ramón, catedràtic de Dret Administratiu de
la Universitat de Saragossa i president de l´Associació Espanyola de Professors de
Dret Administratiu,
11.00 h Descans
11.30 h Una visió jurídica de la gestió de crisi: la diferència entre acte administratiu
il·legal i comissió d’un delicte. Rafael Entrena Fabre, lletrat en situació d’excedència
del Gabinet Jurídic Central de l’Ajuntament de Barcelona i professor Màster
d’advocacia de la Universitat Pompeu Fabra.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

17/01/20
10.00 h Reptes en matèria d’habitatge assequible: regulació d’habitatges i pisos
d’ús turístic i limitacions de preus de lloguer. Domènec Sibina Tomàs, professor de
Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h Descans
11.30 h Aplicació de la intel·ligència artificial per a la bona administració i la
prevenció de les males pràctiques administratives: els seus impactes en l`àmbit
local. Oscar Capdeferro Villagrasa, professor de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

14/02/20
10.00 h La Llei de contractes del sector públic i els seus problemes actuals. José
María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa.
11.00 h Descans
11.30 h Els drets subjectius socials, econòmics i culturals i la seva exigibilitat
judicial. Guillermo Escobar Roca, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat
d’Alcalà d’Henares.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

13/03/20
10.00 h La legislació catalana del llocs de culte i la fi del període d’adaptació pels
que no disposen de llicència. Llorenç Olivé i Morros, jurista, tècnic de la Direcció
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
11.00 h Descans
11.30 h Seguretat i àmbit local: a propòsit d’iniciatives com la dels serenos. Vicenç
Aguado i Cudolà, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

17/04/20
10.00 h Ciutats intel·ligents, big data i intel·ligència artificial. Clara Velasco Rico,
professora de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h Descans
11.30 h Mobilitat, contaminació atmosfèrica i nous reptes: bikesharing,
motosharing, patinets. Andrés Boix Palop, professor de Dret Administratiu de la
Universitat de València.

12.30 h Constitució dels grups de treball.

15/05/20
10.00 h Economia col·laborativa i àmbit local: a propòsit de taxis i VTC. Gabriel
Domènech Pascual, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de València.
11.00 h Descans
11.30 h El desplegament de l’administració digital. Miquel Estapé, enginyer de
Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de
Londres, director Ddjunt del Consorci AOC i Judith Aguas, cap de Serveis Estratègics
del Consorci AOC.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

19/06/20
10.00 h Prevenció i lluita contra la corrupció. Miguel Ángel Gimeno Jubero, director
de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
11.00 h Descans
11.30 h La situació jurídica dels funcionaris interins. Joan Mauri i Majós, professor de
Dret Administratiu de la Universitat 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: 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:
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona;
Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’administració local i professor honorari de Dret
Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili; 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 27 de setembre de 2019.
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 4 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 8654 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
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
Escola d’Administració Pública de Catalunya

