SEMINARI

Dret Local
9 d’octubre de 2020 al 18 de juny de 2021
Barcelona
Presentació
Aquest programa correspon a la 33a edició del Seminari de Dret Local.
Un curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències
en el que participen centenars de juristes al servei de les administracions locals de Catalunya.
Els eixos principals del programa d’enguany giren entorn a les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia de la
Covid-19 en el món local i a altres qüestions d´actualitat jurídica. En
relació a la pandèmia, es consideraran aspectes com ara la relació entre ciència i dret, l’impacte econòmic de la mateixa i el paper del dret
en relació a les mesures d’austeritat i de recuperació econòmica local,
el teletreball, la responsabilitat patrimonial o la contractació pública.
A més, es consideraran qüestions jurídiques rellevants que afecten el
món local, com ara el canvi climàtic, el reintegrament de les subvencions, la bona administració, la prevenció de la corrupció, el dret anomenat conductual, l’impacte del Dret de la UE, la protecció de dades,
la situació dels funcionaris interins, la conciliació en la jurisdicció contenciosa administrativa o l’impacte econòmic de les regulacions locals
i l’obligació legal de consideració del mateix.
Tots els temes seran tractats en sessions plenàries i grups de treball. En
les primeres es busca tractar qüestions generals i transversals, cercant
l’actualització i la innovació per oferir als i les assistents eines d´utilitat
per fer front a diversos problemes jurídics; aquest any s’obren uns
espais de diàleg on dos especialistes de perfil complementari reflexionaran amb els i les assistents sobre temes de rellevància. A més, com
és habitual, s’ofereixen sessions específiques en dos grups de treball
diferents, amb un enfocament més directament adreçat a la solució
d’aspectes concrets, referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic,
la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori i el medi
ambient.

program

09/10/20
10.00 h El dret a la ciutat i les ciutats, nova frontera del Dret Administratiu?
Jean Bernard Auby, professor emèrit de Sciences Po, París.
11.00 h Descans.
11.30 h Dret local del canvi climàtic.
Sofia Simou, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

06/11/20
10.00 h Crisi econòmica, drets socials i mesures d´austeritat: possibilitats i límits jurídics.
Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.
11.00 h Descans.
11.30 h Responsabilitat patrimonial i pandèmies.
Gabriel Domènech Pascual, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de
València.
12.30 h Constitució dels grups de treball

11/12/20
10.00 h Espais de Diàleg “El Dret i El Revés”: Mecanismes jurídics a l´abast dels ens
locals per ajudar a la recuperació econòmica.
Joan Anton Font Monclús, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat
Rovira i Virgili i secretari general de l´Ajuntament de Tarragona.
Antón Costas Comesaña, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de
Barcelona.
11.00 h Descans.
11.30 h Teletreball, empleats públics i conciliació.
María del Sol Herráinz Martín, professora de Dret Laboral de la Universitat Carlos III.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

15/01/21
10.00 h La transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019,
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de
la Unió (Directiva whistleblowing).
Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política i de l´Administració de la
Universitat Rey Juan Carlos.
11.00 h Descans.
11.30 h Problemes i solucions de la contractació pública en el context actual.
Silvia Díez Sastre, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de
Madrid.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

12/02/21
10.00 h Espais de Diàleg “El Dret i El Revés”: El paper dels secretaris locals i la
prevenció de la corrupció.
Joan Amenós Álamo, professor de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’Administració Local; expresident de la Unió de
Directius Locals i Territorials d´Europa (UDITE).

11.00 h Descans.
11.30 h Marc jurídic de les subvencions amb especial anàlisi del procediment de
reintegració.
José María Baño León, professor de Dret Administratiu de la Universitat Complutense
de Madrid.
12.30 h Constitució dels grups de treball

12/03/21
10.00 h Dret conductual, nudging i gestió pública.
Elisa Moreu Carbonell, professora de Dret Administratiu de la Universitat de
Saragossa.
11.00 h Descans.
11.30 h El dret a una bona administració: en especial, el seu impacte en matèria
tributària.
Diego Marín-Barnuevo Fabo, catedràtic de Dret Financer de la Universitat Autònoma
de Madrid.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

16/04/21
10.00 h Estabilització del personal interí.
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 h Descans.
11.30 h Ens locals i unitat de mercat.
Inmaculada Revuelta Pérez, professora de Dret Administratiu de la Universitat de
València.
12.30 h Constitució dels grups de treball

14/05/21
10.00 h La protecció de dades en l’àmbit local en el marc del Reglament de la Unió
Europea i de la llei orgànica.
Lorenzo Cotino Hueso, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de
València.
11.00 h Descans.
11.30 h La repercussió de la responsabilitat per incompliment del Dret de la Unió
Europea i els ens locals.
Isaac Martín Delgado, director del Centro de Estudios Europeos i professor de Dret
Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa.
12.30 h Constitució dels grups de treball.

18/06/21
10.00 h Conciliació i jurisdicció contenciosa administrativa.
Jesús Cudero Blas, magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem.
11.00 h Descans.
11.30 h La pandèmia de la Covid-19, la ciència i el dret.
José Esteve Pardo, catedràtic 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.
coordinat per: Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

Direcció del Seminari
El Comitè de Programa està dirigit per:
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
I format per:
Susanna Mérida López, secretària general adjunta 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, cap del Servei de Formació i Selecció per a l’Administració
Local de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Organització
El Seminari tindrà lloc a l‘Auditori de l’idEC (l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer Balmes, 134, de Barcelona.
Si no fos possible dur a terme el seminari de manera presencial, aquest s’adaptarà
a un format digital.

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 2 d’octubre de 2020.
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 9 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.
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