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d'actualització 
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Programa i calendari de les sessions

Objectiu Organització Destinataris

Preu d'inscripció al seminari: 91 €

Del 3 al 21 d'abril

Certificat d’assistència

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar 
temes d'actualització jurídica, fent especial 
èmfasi en les darreres modificacions legals 
i jurisprudencials que afecten les entitats 
locals, per tal de facilitar la seva tasca diària 
al personal dels ajuntaments de la 
demarcació de Girona.

L'estructura d'aquest seminari pretén 
generar un fòrum de debat entre els 
assistents sobre els temes tractats.

El seminari s'adreça fonamentalment a 
persones que desenvolupen funcions de se-
cretaria, intervenció, així com a tècnics de 
l'Administració local.

Atès que les places són limitades, es cobriran per rigorós ordre d'inscripció.

Xarxa Local de Municipis Gironins 
www.xalocgirona.cat a través de l'enllaç de 
l'eSAF. Atès que cal estar registrat com a 
usuari per formalitzar la inscripció, es 
recomana a les persones interessades que no 
estiguin registrades, que ho facin abans al 
mateix web.

Per a qualsevol informació addicional, podeu 
posar-vos en contacte amb XALOC mitjançant 
l'adreça electrònica 
formacioxaloc@xalocgirona.cat o trucant al 
telèfon 972 415 666.

Primera part (9.00 h - 10.00 h):
Anàlisi de les principals novetats pel que fa a 
normativa, doctrina i jurisprudència.

Segona part (10.00 h -14.00 h):
Ponències sobre els temes que són objecte  de 
la sessió.

1a sessió: 28/04/2017

SESSIÓ INAUGURAL
Inauguració del seminari:

Sr. Jordi Camps i Vicente. 
President delegat de XALOC.

 > Relació telemàtica amb el ciutadà sota la llei 
39/2015.

Sr. Raül Rabionet i Janssen. Director de Consultoria de 
AGTIC Consulting.

 > Metodologia per implantar les exigències legals 
als ajuntaments. L’expedient electrònic. 
Acompanyament des de l’AOC.

Sr. Marta Arderiu Prat. Subdirectora de Tecnologia i 
Serveis del Consorci Administració Oberta de atalunya.

2a sessió: 26/05/2017

 > Novetats jurisprudencials en l'àmbit dels 
tributs locals.

Sra. Montse Peretó Garcia. Directora general de 
Planificació i Estudis Fiscals del Dpt. de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

 > Les funcions de la Sindicatura de Comptes. 
La responsabilitat comptable.

Sr. Miquel Salazar Canalda. 
Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

3a sessió: 30/06/2017

 > Societats mercantils públiques.

Sra. Carmen Chinchilla Marín. Catedràtica de dret 
administratiu de la Universidad de Alcalá.   

 > La transparència entre Administracions 
Públiques. 

Sr. Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga. Catedràtic de dret 
administratiu de la Universidad del País Vasco. 

4a sessió: 29/09/2017

 > Contractació.

Sr. José M. Gimeno Feliu. Catedràtic de dret administratiu 
de la Universidad de Zaragoza.

 > El nou marc legislatiu nacional i europeu de la 
contractació pública local.

Sr. José Antonio Moreno Molina. Catedràtic de dret 
administratiu de la Universidad de Castilla - La Mancha.

5a sessió: 20/10/2017

 > Competències locals en matèria d'aigua i 
sanejament.

Sr. Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Professor titular de 
dret administratiu de la Universidad de Navarra.

S'expedirà el corresponent certificat 
d'assistència a tots aquells participants que 
hagin assistit almenys al 80 % de les hores.

Gran Via de Jaume I, 22, 
17001 Girona

Hotel UltòniaInformació i inscripcions

Termini d'inscripció

 > L'Abast de les competències i de la potestat 
normativa dels ens locals en matèria de medi 
ambient.

Sra. Lucía Casado Casado. Professora titular de dret 
administratiu URV.

6a sessió: 24/11/2017

 > El dret d'accés a la informació.

Sr. Josep Mir i Bagó. Membre de la Comissió de Garantia 
del Dret d'Accés a la Informació Pública.

 > L'Aplicació de la normativa de contractes als 
contractes patrimonials.

Sr. Xavier Ruiz de Loizaga Solé. Advocat.

7a sessió: 15/12/2017

 > Protecció de la legalitat urbanística.

Sra. Mireia Grau Sadurní. Secretaria d'Administració 
Local.

 > L'Execució de les sentències en l'àmbit de 
l'urbanisme.

Sr. Lluís Saura Lluvià. Advocat.

L'organització és a càrrec de la Xarxa Local 
de Municipis de la Diputació de Girona 
(XALOC), amb la col·laboració de l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya 
(EAPC).

S'estableixen 7 sessions de formació, amb 
un total de 35 hores lectives.

> Sra. Marta Franch i Saguer

> Personal tècnic de l'Àrea del Servei
     d'Assistència Tècnica als municipis (SAT)   
     de XALOC.
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