
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 INTRODUCCIÓ /OBJETIUS 
 
 
 
 

La Comissió de Formació de l’ICASBD, davant la imminent entrada en vigor (que, amb 

caràcter general, tindrà lloc el proper 2 d’octubre) de les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, ha cregut imprescindible convocar 

aquesta Jornada, a fi i efecte d’analitzar les principals novetats d’una reforma tan 

important i que afecta de manera substancial l’àmbit jurídic, no només en l’àmbit de 

les relacions externes de l'Administració amb el ciutadà, sinó també de l’organització i 

relacions entre les diferents administracions. 

 

El legislador ha volgut atorgar un impuls definitiu a la implantació de l'administració 

electrònica, apostant per una Administració pública íntegrament electrònica 

(expedient electrònic) i interconnectada, tant en les seves relacions amb els ciutadans 

com entre les administracions entre sí, amb l’objectiu de millorar l'agilitat i eficàcia dels 

procediments, i de reduir-ne els temps de tramitació. 

 

Aquest nou marc legal es desenvolupa, doncs, al voltant del concepte de 

comunicació electrònica com a via obligatòria o preferent en les relacions 

interadministratives i amb els ciutadans, i parteix d’una simplificació i reducció de les 

càrregues o burocràcia, la qual cosa, a banda, redunda en una major transparència i 

control de l’activitat de les entitats i organismes públics.  

 

S'hi estableix un únic procediment comú, tot i que es preveu un procediment 

administratiu “exprés” per a supòsits de menor complexitat, que redueix els terminis. 

 

La norma també preveu la creació de registres i inventaris públics únics per a totes les 

entitats i organismes vinculats o dependents de les Administracions. 

 

Al llarg de les 5 ponències que componen aquesta completa Jornada, s’analitzaran 

bona part d’aquestes novetats i es farà una aproximació a la seva repercusió i els 

efectes jurídics en les relacions del dret administratiu.  

 
 

CALENDARI I HORARI 

 
Divendres, 30 de setembre de 2016 (Jornada de matí i tarda): de 9.30 a 13.45 hores i 

de 16.00 a 18.45 hores (5 ponències). 

 

Lloc: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell (Carrer de Lacy, 15, 

08202 Sabadell). La sessió també es pot seguir per videoconferència o videostreming 

 

 

JORNADA SOBRE EL NOU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 

COMÚ I EL RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMIN. PÚBLIQUES     

 

Col·legi d’Advocats de Sabadell,  30 de setembre de 2016 

 



 
 

D’INSCRIPCIÓ 

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS 

 

- Col·legiats/des ICASBD/CICAC (presencial):  60 euros 

- JAS i col·legiats < 5 anys:       40 euros 

- Altres inscrits:       80 euros 

- Videoconferència/videostreaming    50 euros 
 

Les inscripcions es poden formalitzar fins el 29 de setembre, presencialment a la 

Secretaria del Col·legi (Lacy, 15, Sabadell), per fax (93 725 87 84) o per correu 

electrònic (veronicalopez@icasbd.org / formacio@icasbd.org). 
 

 

MATERIAL OBSEQUI 

 

L’organització obsequiarà els inscrits que segueixin la Jornada de manera presencial 

amb material relacionat amb la reforma legislativa en matèria administrativa. 

 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

 

Comissió de Formació de l’ICASBD. 

 
PROGRAMA 
 

MATÍ 
 

- 9.30 a 10.45 hores:  
 

Presentació del Curs.  
 

Aspectes essencials de la reforma: nou marc jurídic i incidència de les lleis 39/15 

(Procediment Administratiu Comú) i 40/15 (Règim Jurídic del Sector Públic) en 

l’Administració electrònica. Els convenis i consorcis interadministratius en el nou 

règim jurídic del sector públic.  
Dra. Roser Martínez Quirante, professora de dret administratiu a la UAB 
 

 

 

- 10.45 a 11 hores:  PAUSA-CAFÉ 

 
- 11.15  a 12.30 hores:  
 

Novetats en el règim jurídic dels actes administratius i garanties del procediment 

administratiu. La suspensió, el còmput i ampliació de terminis. Obligació de resoldre 

en termini, silenci administratiu i caducitat. Requisits dels actes: la motivació. 

Validesa i eficàcia de l’acte administratiu. Actes nuls i anul·lables. Drets i garanties 

del procediment. 

Sr. Marcel Galofré Esteve, cap Assessoria Jurídica, Ajuntament de Sabadell 

 
- 12.30 a 13.45 hores:  
 

Revisió d’ofici dels actes administratius. Recursos administratius. Incidència de la 

reforma en l’accés a la jurisdicció. 

Il·lma. Sra. Margarita Cuscó Turell, magistrada-jutge titular del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 de Barcelona. 
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TARDA 
 

- 16.00 a 17.15 hores:   
 

Nova configuració i marc de relació en el procediment administratiu: dret i 

obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. 

Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. La 

representació dels interessats. El registre electrònic d'apoderaments. Pràctica de les 

notificacions en paper i a través de mitjans electrònics". 

Sr. David Cabezuelo Valencia, Secretari de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
- 17.30 a 18.45 hores:  
 

Especificitats del règim sancionador i de la responsabilitat patrimonial de 

l’Administració. 

Il·lm. Sr. Andrés Maestre Salcedo, magistrat-jutge titular del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 15 de Barcelona. 
 

 

 

 BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
 
 

 JORNADA SOBRE EL NOU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM 

JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC 
 

   30 de setembre de 2016 
 

 

NOM   

 
NÚM. COL·LEGIAT/DA                                               

 
ADREÇA               POBLACIÓ 

 
 TEL.        FAX      CORREU ELECTRÒNIC     

 
 
DRETS INSCRIPCIÓ I MODALITAT PAGAMENT   

                       
Col·legiat/da ICASBD/CICAC  (60 €) 

 

Col·lgiat < 5 any / Membre JAS (40 €) 

 

Altres inscrits (80 €)        

 

 Videoconferència/Videostreaming (50 €)     

  
    Núm. Compte: ES _  _ /_ _  _  _ /_  _  _  _ /_  _ /_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  (necessaris els 22 dígits)      

        

 
       Efectiu 

 

       Transferència bancària (necessari comprovant bancari) 
 

 

                               
      

                              FIRMA 
  


