
             
CONFERÈNCIA SOBRE EL PROCEDIMENT 

ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 

 
La Comissió de Formació - Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Lleida,  organitza la Conferència sobre el Procediment administratiu electrònic que tindrà 
lloc el proper dia 20 de gener de 2017 a partir de les 15.30 hores. 
 
Aquesta sessió pretén presentar, d'una banda, quines són les principals novetats que 
introdueixen les Lleis 39/2015 i 40/2015, en matèria de procediment administratiu 
electrònic i com aquestes novetats impacten en les relacions amb la ciutadania. També 
està previst exposar quines són algunes de les solucions tecnològiques de què disposa la 
Generalitat i altres administracions per donar compliment a les noves exigències 
normatives, facilitat l'ús dels mitjans electrònics de tramitació a la ciutadania i als  gestors 
públics. 

Sota el marc de la reforma del procediment administratiu, la sessió pretén aprofundir en 
l'accés i la comunicació dels col·lectius obligats a la comunicació electrònica així com dels 
principals canvis en les relacions entre aquest col·lectiu i l'Administració pública. 

Alguns d'aquests canvis tenen un horitzó temporal proper, altres permeten més temps 
d'implantació, però tots, d'una manera o altra, passen per eliminar la tramitació en suport 
paper i donar exclusivitat a la tramitació amb suport electrònic. 
 
L'objectiu de la conferència és conèixer quines són les principals novetats que introdueix 
la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
quines eines.  

 
 
 



 
PROGRAMA 

 

· Impacte de les Lleis 39/45 i 40/2015, en matèria d'administració 
electrònica. 

· Accés del ciutadà a l'Administració Pública: accés presencial i 
l'accés electrònic. Drets i obligacions del ciutadà en relació amb 
l'accés electrònic.   

·Identificació i signatura electrònica en la tramitació administració.  

·L'expedient electrònic: accés del ciutadà a l'expedient.  

·Notificacions electròniques: notificació electrònica i procediment 
electrònic de notificació de la Administració Generalitat. 

Data: 18/01/2017 
Horari : 16.00 H 

 
Ponent, Sra. Ruth Molina Chércoles 
Responsable d'Estudis, Oficina de Processos i Administració 
Electrònica, Direcció General de Modernització i Innovació de 
l'Administració, Secretaria d'Administració i Funció Pública, 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge  
 
 

 
LLOC  

 
· PRESENCIAL a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Lleida 
P. Sant Joan núm. 6-8, 1a planta 
25007 Lleida   
T- 973 238 0073 343 
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o 
diferit des del propi ordinador. 
 

 
PREUS 
 

 

 
Videostreaming Col·legiats CICAC: 20 € 
 



 
INSCRIPCIONS 

 
Per inscripcions presencials contactar directament amb el Col·legi 
d’Advocats de Lleida. Aforament limitat                    
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Divendres 20 de gener de 2017 
Hora: A partir de les 15.30 hores 
 

 

 
FORMA 
PAGAMENT DEL 
CICAC 

 
Transferència bancària al número  de compte CICAC: 3191-0500-
04-4591375128 
 
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el 
justificant de pagament per fax (934 881 553) o per correu 
electrònic (formacio@cicac.cat). 
 

 


