
Jornada
20 Anys de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Girona, 8/11/18

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Il·ltre Col·legi d'Advocats de Girona, organitza 
una trobada de professionals del dret administratiu, amb motiu dels 20 anys de l'entrada en 
vigor de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els més de 30 anys de la 
creació del Servei d'Assistència Jurídica als municipis, en exercici de les competències 
d'assistència i cooperació, atribuïdes per la Llei de bases del règim local de 1985.

Objectius

 Difondre la tasca del Servei Jurídic de la Diputació de Girona: la prestació d'assistència jurídica als 
ens locals, en especial als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió.

 Posar en comú l'experiència de jutges, advocats i altres professionals que intervenen en el procés 
de control judicial de l'Administració.

 Trobar eines de millora de l'actuació dels diferents actors del procés contenciós administratiu i, 
principalment, de la defensa de l'Administració davant de jutjats i tribunals.

Destinataris

La jornada «20 anys de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de al jurisdicció contenciosa 
administrativa» s'adreça a lletrats de les administracions públiques, advocats i secretaris interventors 
de l'Administració local.

Data: dijous 8 de novembre de 2018
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: sala d'actes de l'Il·ltre Col·legi d'Advocats de Girona

Inscripció

Per inscriure's a la jornada, cal emplenar el formulari que consta en aquest enllaç:
 http://www.ddgi.cat/formacio/421
La inscripció a la jornada és gratuïta.
Per a més informació, es pot enviar un missatge a l'adreça electrònica sjuridic@ddgi.cat
El termini d'inscripció a la jornada finalitzarà el 5 de novembre de 2018.
Atès que les places són limitades, se seguirà un rigorós ordre d'inscripció.

Certificat d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un certificat d'assistència.

Programa 

9.15 h. Benvinguda i inauguració de la jornada, a càrrec de M. Àngels Planas i Crous, vicepre-
sidenta tercera de la Diputació de Girona, i Carles Mac-Cragh i Prujà, degà de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Girona.

9.30 h. La creació dels jutjats contenciosos administratius a Girona. Valoració dels 20 anys de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Isabel Hernández Pascual, magistrada del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. Situació actual i propostes de millora. Ana Suárez Blavia, magistrada-
jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida.

10.15 h. Control judicial de l'Administració: El paper dels lletrats de l'Administració. La 
defensa de les administracions públiques: Estat, Generalitat i Administració local (Servei 
Jurídic de la Diputació de Girona). Marta Ayllón Martín, advocada de l'Estat cap (Advocacia de 
l’Estat a Girona); Ignasi de Ribot i Molinet, cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, i M. 
Cristina Lloret i Gómez, cap del Servei Jurídic de la Diputació de Girona.

11.00 h. Pausa-cafè

11.30 h. Comunicació telemàtica amb l'Administració de Justícia. Recull de bones pràctiques 
en relació amb la presentació telemàtica d'escrits en el partit judicial de Girona. Jaume Herraiz 
Pagès, lletrat de l'Administració de justícia en funcions de director del Servei Comú d'Execució Penal 
de Girona. Costes judicials. Santi Soler Colomé, advocat, diputat 9è de l'ICAG.

12.00 h. El Servei Comú Processal d'Execució Social i Contenciós Administratiu de Girona: els 
incidents d’execució. Marta Menéndez Marqués, directora del Servei Comú Processal d'Execució 
Social i Contenciós Administratiu de Girona.

12.30 h. Taula rodona, moderada per M. Cristina Lloret i Gómez, lletrada, cap del Servei Jurídic de 
la Diputació de Girona, en què participaran els advocats Jordi Iglesias Xifra, Xavier Hors Presas, 
Narcís Pérez Moratones i Lluís Pau Gratacòs per valorar diferents temes: 20 anys d'aplicació de la 
Llei 29/1998; creació de nous jutjats l'any 1999; mesures d'agilitació processal; procediments 
abreujats i procediments especials; restricció d'accés: legitimació i pretensions, proves pericials, 
evolució del recurs de cassació, costes judicials, etc.

13.30 - 14.00 h. Torn obert d'intervencions
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Ho organitza: Hi col·labora:

Àrea de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda
Servei Jurídic


	Página 1

