Amb la col·laboració de

Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Formació

Cicle de seminaris d’actualització jurídica local
«Josep Maria Esquerda» 2019
Presentació
Ja fa vint-i-quatre anys que la Diputació de Barcelona organitza el cicle de seminaris d'actualització
jurídica local en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Aquest cicle de seminaris compta amb experts de renom en l'àmbit jurisdiccional i té l'objectiu
d’analitzar les actualitzacions jurídiques, sobretot les innovacions legals i jurisprudencials més recents
que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària dels responsables jurídics dels
ajuntaments i les comarques de la demarcació de Barcelona.
Primera jornada
25 de gener de 2019
9h

Recepció i acreditació dels participants

9.30 h

Inauguració
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, president de la Diputació de Barcelona
Excm. Sr. Jesús María Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya

10 h

«Aplicació pràctica de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. Els
problemes interpretatius i les seves possibles solucions»
Sr. José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de
Saragossa i director de l’Observatori de Contractació Pública

11.30 h

Pausa

12 h

«Estudi general sobre les darreres sentències del Tribunal Suprem en matèria
d’hisendes locals»
Il·lma. Sra. Pilar Galindo Morell, inspectora delegada de l'Àrea Contenciosa
Administrativa del Consell General del Poder Judicial
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Segona jornada
22 de febrer de 2019
10 h

«Doctrina jurisprudencial en relació amb les indemnitzacions per jubilació
anticipada, per cessament de funcionari interí i per premis per anys de servei»
Il·lm. Sr. Eduardo Barrachina Juan, president de la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

11.30 h

Pausa

12 h

«Consideracions generals sobre les sentències dictades pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en matèria de règim local»
Il·lm. Sr. Emilio Berlanga Ribelles, magistrat jubilat i expresident de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tercera jornada
22 de març de 2019
10 h

«Els límits dels usos en sòl urbà i la seva relació amb els plans especials»
Il·lm. Sr. Manuel Táboas Bentanachs, president de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

11.30 h

Pausa

12 h

«Delicte de malversació de cabals públics»
Il·lm. Sr. Antoni Pelegrín López, fiscal delegat de Medi Ambient i Urbanisme de
Catalunya

Quarta jornada
26 d’abril de 2019
10 h

«El procediment contenciós administratiu i els conflictes jurisdiccionals: El
recurs contenciós administratiu especial en matèria electoral»
Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

11.30 h

Pausa

12 h

«Doctrina jurisprudencial sobre mocions, interpel·lacions, precs i preguntes: la
seva relació directa amb els drets de llibertat d'expressió i l’accés a càrrecs
públics»
Il·lm. Sr. Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes, advocat en exercici, i fiscal i
magistrat en excedència
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Cinquena jornada
10 de maig de 2019
10 h

«Règim de responsabilitat dels òrgans de l’administració de les societats
privades amb capital totalment o parcialment públic»
Il·lm. Sr. José María Fernández Seijo, magistrat de la Secció Quinzena de l’Audiència
Provincial de Barcelona

11.30 h

Pausa

12 h

«Crisi de les categories de sòl urbà consolidat i no consolidat»
Il·lm. Sr. Héctor García Morago, magistrat de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sisena jornada
21 de juny de 2019
10 h

«El Dret de superfície i figures anàlogues al Dret Civil Català»
Excm. Sr. Joan Manel Abril Campoy, Magistrat del Tribunal Constitucional d’Andorra i
Catedràtic de Dret Civil a la Universitat Autònoma de Barcelona.

11.30 h

Pausa

12 h

«L’efecte del nou recurs de cassació en l’àmbit tributari»
Excm. Sr. Dimitry Berberoff Ayuda, magistrat del Tribunal Suprem

Setena jornada
5 de juliol de 2019
10 h

«Jurisprudència del Tribunal Suprem en l’àmbit local»
Excm. Sr. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrat del Tribunal Suprem

11.30 h

Pausa

12 h

«Jurisprudència del Tribunal Constitucional en matèria de règim local»
Excm. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos, magistrat del Tribunal Constitucional

13.30 h

Acte de clausura
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. La Sala
C. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 Barcelona
Coordinació



Sra. Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona (coordinadora)
Sra. Susana Martínez Novella, directora de Serveis Jurídics de la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona (coordinadora adjunta)

En totes les sessions un magistrat o magistrada de prestigi reconegut presentarà, dirigirà i coordinarà
els debats posteriors a les ponències.
Destinataris
Secretaris, interventors, caps d’assessories jurídiques i lletrats dels ens locals de la província de
Barcelona.
Informació i documentació
La informació, la documentació i el material complementari dels seminaris estan disponibles en el
campus virtual de la Diputació de Barcelona (http://formadiba.diba.cat/), al qual podran accedir les
persones inscrites, que en rebran les claus d'accés mitjançant un correu electrònic abans de l’inici del
cicle de seminaris.
Els dies previs a les ponències, des del campus virtual els assistents podran fer preguntes als
ponents, que les respondran o el dia mateix de la ponència o directament a l'interessat per correu
electrònic.
Inscripció
Mitjançant l'aplicació Gestforma fins al 22 de gener de 2019. La Direcció de Serveis de Formació en
confirmarà la inscripció.
Més informació
Direcció de Serveis de Formació
Tel. 934 049 300
s.g.formacio@diba.cat
Acreditacions
Els participants que assisteixin a un mínim del 80% de les hores lectives rebran un certificat
acreditatiu d'assistència, en què s'especificarà la puntuació atorgada, d'acord amb el barem de mèrits
generals dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
El certificat tindrà la puntuació que figura a les bases dels concursos convocats per les corporacions
locals per a proveir places de les seves plantilles.
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