
VII Seminari 
d'actualització 

jurídica i dret local

Programa i calendari de les sessions

Objectiu Organització Destinataris

Preu d'inscripció al seminari: 91 €

Del 12 al 22 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: 29/03/2019

PONÈNCIA DE PRESENTACIÓ

Sra. Meritxell Masó i Carbó. 
Secretària general del Departament de Presidència.

> Visiones y conceptos del municipio.
 Sr. Fernando López Ramón. Catedràtic de Dret 

Administratiu de la Universidad de Zaragoza.

2a sessió: 26/04/2019

PATRIMONI DELS ENS LOCALS

> Gestió i defensa del Patrimoni públic local.
 Sra. Mª Jesús Gallardo Castillo. Catedràtica de Dret 

Administratiu de la Universidad de Jaén.

> Títols habilitants d'ocupació del domini públic. 
Règim d'adjudicació i de transmissió.

 Sra. Àngels Orriols Sallés. 
Lletrada consistorial de l'Ajuntament de Barcelona.

 Professora associada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

3a sessió: 31/05/2019

GESTÍÓ MUNICIPAL DE L'AIGUA

> Reutilització d'aigües residuals urbanes.
 Sra. M. Asunción Torres López. Catedràtica de Dret 

Administratiu de la Universidad de Granada.   

> Serveis urbans de l'aigua. 
 Sr. Estanislao Arana García. Catedratic de Dret 

Administratiu de la Universidad de Granada. 

4a sessió: 21/06/2019

PROCEDIMENT SANCIONADOR

> L'aplicació per l'administració local de la potestat 
sancionadora.

 Sr. José Suay Rincón. Catedràtic de Dret Administratiu 
de la Universidad de las Palmas. Ex magistrat del 
Tribunal Suprem.

> El règim sancionador a les Lleis 39 i 40/2015, de 
procediment i règim jurídic de les administracions 
públiques.

 Sr. Miguel Casino Rubio. Professor de Dret 
Administratiu de la Universidad Carlos III.

5a sessió: 27/09/2019

CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

> L'aplicació pràctica de la LCSP. Experiències.
 Sr. José María Gimeno Feliu. Catedràtic de Dret 

Administratiu de la Universidad de Zaragoza.

> Incorporació de les clàusules ambientals i socials  
a la contractació pública, i les clàusules de 
modificació dels contractes públics.

 Sra. Sílvia Díez Sastre. Professora de Dret 
Administratiu de la Universidad Autónoma de Madrid.

6a sessió: 25/10/2019

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

> La necessitat d'entendre el silenci administratiu.
 Sra. Marta Franch Saguer. Professora de Dret 

Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

> El dret d'accés versus el dret d'accés de les 
persones interessades.

 Sr. Roger Cots i Valverde. Secretari de l'Ajuntament  
de Gavà.

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

7a sessió: 29/11/2019

RESPONSABILITAT I INCOMPATIBILITATS EN 
L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

> La responsabilitat penal per l'exercici de funcions 
públiques als ens locals.

 Sr. Gonzalo Quintero Olivares. Catedràtic emèrit de 
Dret Penal de la Universitat Rovira i Virgili.

> Les incompatibilitats de les autoritats i personal 
dels ens locals.

 Sra. Assumpta Palau i Marginet. Advocada, 
Generalitat de Catalunya.

8a sessió: 13/12/2019

ASSESSORAMENT EN LA PRESA DE DECISIONS 
LOCALS

> L'assessorament legal i la presa de decisions 
locals.

 Sra. Carmen Alonso Higuera. Secretària de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

> L'assesorament econòmic en la presa de 
decisions locals .

 Sr. Javier Requejo García. Interventor de 
l’Ajuntament de Tarragona.

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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