
VI Seminari 
d'actualització 

jurídica i dret local

Programa i calendari de les sessions

Objectiu Organització Destinataris

Preu d'inscripció al seminari: 91 €

De l’1 al 14 de març

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 demar-
cació de Girona.

L’estructura d’aquest seminari pretén gene-
rar un fòrum de debat entre els assistents 
sobre els temes tractats.

El seminari s’adreça fonamentalment a 
persones que desenvolupen funcions de 
secretaria, 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.

De 9.00 h a 14.00 h

1a sessió: 16/03/2018

SESSIÓ INAUGURAL
Inauguració del seminari:

Sr. Jordi Camps i Vicente. 
President delegat de la Xarxa Local de Municipis de la 
Diputació de Girona (XALOC).

> Una visió general de les lleis 39 i 40/2015.
 Sr. Juan Santamaria Pastor. Catedràtic de Dret 

Administratiu.

> El Consejo General del Poder Judicial i el 
contenciós administratiu.

 Sr. Joaquin Vives de la Cortada. Magistrat i Secretari 
General del Consejo General del Poder Judicial.

2a sessió: 27/04/2018

L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

> L’administració electrònica en les Lleis 39/2015, 
40/2015 i 9/2017 i l’impacte en les entitats locals.

 Sr. Eduardo Gamero Casado. Catedràtic  de Dret 
Administratiu de la Facultat de Dret de la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla).

> El procediment administratiu electrònic a  
l’administració local.

 Prof. Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal. 
Vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat de 
dret administratiu, URV.

3a sessió: 25/05/2018

CONTRACTACIÓ

> Aspectes pràctics de la nova legislació contractual 
pública i els ens locals. Normes específiques per 
als ens locals, procediments de selecció, execució 
dels contractes i altres qüestions rellevants en la 
contractació pública.

 Prof. Sr. Joan Anton Font i Monclús. Secretari 
general, Ajuntament de Tarragona i professor associat 
de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili.   

> Regulació i novetats en les tipologies contractuals: 
especial referència als contractes de concessió 
d’obres i concessió de serveis, contractes de 
serveis i contractes mixtos. 

 Prof. Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps. Director 
dels  Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i 
professor associat de dret constitucional i ciència política 
de la Universitat de Barcelona. 

4a sessió: 29/06/2018

PERSONAL

> La incidència de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat en el dimensionament de les plantilles 
locals. Les limitacions a la incorporació de nous 
efectius.

 Sra. Eva Comellas Batet. Coordinadora de Recursos 
Humans. Àrea  Metropolitana de Barcelona.

> L'Aplicació del principi de no-discriminació al 
personal temporal al servei de l'Administració 
pública.

 Sra. Lola Miró Folgado. Directora del Servei de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

> El control jurisdiccional de la discrecionalitat 
tècnica dels òrgans de selecció de personal: errors 
i abusos.

 Sr. José Ramón Chaves García. Magistrat del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

5a sessió: 28/09/2018

CONTRACTACIÓ

> El projecte de Llei de contractes fet Llei.
 Prof. José Maria Gimeno Feliu. Catedràtic de Dret 

Administratiu de la Universidad de Zaragoza.

> Execució del contracte. La modificació de les 
prestacions contractuals.

 Sra. Patrícia Valcárcel Fernández. Professora de dret 
administratiu de la Universidad de Vigo.

 

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

Plaça Miquel Santaló, 1
17002 Girona

Hotel CarlemanyInformació i inscripcions

Termini d'inscripció

6a sessió: 26/10/2018

URBANISME

> Els Plans estratègics de turisme.
 Sr. Domènec Sibina Tomàs. Professor de Dret 

Administratiu de la Universitat de Barcelona.

> La intervenció per restablir la legalitat 
urbanística vulnerada.

 Sr. Alfred Lacasa Tribó. Director dels Serveis 
Jurídics de l'Ajuntament de Granollers.

7a sessió: 30/11/2018

CONVENIS ADMINISTRATIUS

> Els convenis en la regulació de la llei 40/2015.
 Sra. Marta Franch Saguer. Professora de dret 

administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

> L’activitat subvencional a l’administració local.
 Sra. Maribel Balbàs Garrido. Directora de Serveis de 

Cooperació local, Diputació de Barcelona.

8a sessió: 13/12/2018

DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. 
PROTECCIÓ DE DADES

> El dret d’accés a la informació pública I.
 Dr. Martín Maria Razquín Lizarraga. Catedràtic de 

Dret Administratiu. Universidad Pública de Navarra.

> El dret d’accés a la informació pública II.
 Sra. Elisabet Samarra i Gallego. Presidenta, 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública (GAIP).

> Aplicació del Reglament General de Protecció de 
Dades a l'Administració Local.

 Sr. Jordi Bacaria Martús. Advocat i fundador de 
Global Legal Data.

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 8 sessions de formació, amb 
un total de 40 hores lectives.

> Sra. Marta Franch i Saguer.
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