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      Amb la col·laboració de 
  
   

                                                                                                                                                                              

Àrea de Presidència  
Direcció dels Serveis de Formació  

   
 

 
 
 
 
 

Cicle de seminaris d’actualització jurídica local 
Josep Maria Esquerda 2018 

 
 

Presentació 

El cicle de seminaris d'actualització jurídica local s'organitza, ja fa vint-i-tres anys, des de la Diputació 
de Barcelona, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquest cicle de 
seminaris compta amb experts de renom en l'àmbit jurisdiccional. 

L'objectiu d'aquest cicle de seminaris és analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi a 
les darreres innovacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la 
seva tasca diària als responsables jurídics dels ajuntaments i comarques de la demarcació territorial 
de Barcelona. 

 
 
Primera jornada 
 
16 de febrer de 2018 
 
 
09:00 h  Recepció i acreditació dels participants 
 
09:30 h  Inauguració del Seminari a càrrec de: 
 

EXCM. SR. RAMON CAMP BATALLA, Director de la Fundación Democracia y 
Gobierno Local. 

 
10:00 h IL·LM. SR. SANTIAGO MILANS DEL BOSCH, Fiscal i Magistrat en excedència. 

Actualment advocat en exercici. 
 

El règim de creació de serveis públics locals. L’ús dels medis propis, en la 
gestió d’aquests serveis. 

 
 
11:30 h  Pausa 
 
12:00 h IL·LM. SR. EDUARDO BARRACHINA JUAN, President de la Secció Quarta de la 

Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

Última jurisprudència en relació amb la impugnació dels processos selectius 
per a l’accés a la funció pública i la fallida del principi de la discrecionalitat 
tècnica dels tribunals de selecció, d’acord amb la jurisprudència. 
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Segona jornada 
 
16 de març de 2018 
 
9:30 h IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS. President de la Secció Tercera de la 

Sala del contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
 La regulació dels usos urbanístics. Limitacions. Incidència de la Directiva de 

Serveis. 
 
11:00 h  Pausa 
 
11:30 h IL·LM. SR. DIMITRY BERBEROFF AYUDA, Cap del Gabinet Tècnic d’Informació i 

Documentació del Tribunal Suprem. 
 

El nou recurs de cassació contenciós-administratiu: experiència, balanç i 
perspectives. 

 
13:00 h  IL·LM. SR. EMILIO BERLANGA RIBELLES, President de la Sala del Contenciós 

Administratiu del Tribunal superior de Justícia de Catalunya. 
 
 Algunes consideracions més sobre la cassació des de la perspectiva 

autonòmica. 
 
 
Tercera jornada 
 
27 d’abril de 2018 
 
10:00 h  SR. JOSE MARIA GIMENO FELIU, President del Tribunal Administratiu de 

contractes  públics d’Aragó i Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de 
Saragossa. 

 
 Novetats més rellevants de la nova Llei de Contractes del sector públic (I). 

Especial referència a la contractació menor. 
 
11:30 h  Pausa 
 
12:00 h IL·LM. SR. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS, Magistrat de la Secció 

Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

 
Novetats més rellevants de la contractació a la nova Llei de Contractes del 
Sector Públic (II). Els tipus de contractes a la nova llei. . 

 
 
 
Quarta jornada 
 
18 de maig de 2018 
 
10:00 h IL·LM. SR. EDUARDO PARICIO RALLO, Magistrat de la Secció Cinquena de la Sala 

del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
 El control i la revocació de les subvencions a les administracions locals. 
  
11:30 h  Pausa 
 
12:00 h IL·LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, Magistrat de la Secció Tercera de la Sala 

del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 

La revisió d’ofici en matèria urbanística. 
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Cinquena jornada 
 
22 de juny de 2018 
 
10:00 h IL·LMA. SRA. ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ, Magistrada de la Sala 

Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de les Illes Balears. Especialista de la 
jurisdicció contenciós – administrativa. 

 
Doctrina constitucional en relació amb el control mitjançant càmeres de 
videovigilància. 

 
11:30 h  Pausa 
 
12:00 h IL·LMA. SRA. PILAR GALINDO MORELL, Inspectora Delegada, Àrea Contenciós-

Administrativa. Consell General del Poder Judicial.  
 

Incidència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 
27 de juny de 2017, en relació amb els beneficis fiscals dels tributs locals. 

 
  
Sisena jornada 
 
6 de juliol de 2018 
 
10:00 h EXCM. SR. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrat del Tribunal 

Suprem. 
 
Jurisprudència del Tribunal Suprem en l’àmbit local. 

 
11:30 h  Pausa 
 
12:00 h  EXCM. SR. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, Magistrat del Tribunal Constitucional. 
 

Jurisprudència del Tribunal Constitucional, en matèria de règim local.  
 

13:30 h  Acte de cloenda 
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison - La Sala 
 
Sant Pere més Baix, 7 - 08003 Barcelona 
 
 
Coordinació 
 
Aquest programa està coordinat per: 
 

 Sra. Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona. 

 Sra. Susana Martínez Novella, directora de Serveis Jurídics de la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona, com a coordinadora adjunta. 

 
En cadascuna de les sessions es comptarà amb un magistrat de reconegut prestigi que farà les 
presentacions i la direcció i coordinació dels debats posteriors a les exposicions de les ponències. 
 
Adreçat a  
 
Secretaris, interventors, caps d’assessories jurídiques i lletrats dels ens locals de la província de 
Barcelona. 
 
Informació i documentació 
 
La informació sobre el desenvolupament dels seminaris, així com la documentació i material 
complementari, figurarà en el campus virtual de la Diputació de Barcelona http://formadiba.diba.cat/ 
al qual tindran accés totes les persones inscrites. Les claus d'accés pertinents seran lliurades a 
aquestes mitjançant un correu electrònic abans de l’inici del Cicle de Seminaris. 
 
Els i les assistents podran plantejar, amb anterioritat al dia de la ponència, qualsevol qüestió que 
tingui relació directa amb la temàtica d'aquesta en un espai reservat a aquest efecte en l'esmentat 
campus virtual. Les respostes corresponents per part del ponent seran exposades al final de la seva 
intervenció o lliurades a l’interessat/da via correu electrònic. 
 
Inscripció 
 
La sol·licitud d'inscripció s'ha de formular a través del Gestforma fins el 9 de febrer de 2018 (inclòs). 
Es confirmarà la inscripció, per part de la Direcció dels Serveis de Formació. 
 
Per a més informació 
 
Direcció dels 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 el certificat acreditatiu 
d'assistència, en què s'especificarà la puntuació atorgada, d'acord amb el barem de mèrits generals 
de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
El certificat tindrà la puntuació que figura en les bases dels concursos que convoquin les corporacions 
locals per a la provisió de places de les seves plantilles. 

http://formadiba.diba.cat/
mailto:s.g.formacio@diba.cat

