Obxectivos
Analizar e contrastar o contido e as principais novidades incorporadas pola
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da
Administración Local. Neste sentido, o curso monográfico convocado
mediante esta resolución pretende ademais dar a coñecer os posibles efectos
e incidencias que cabe esperar da aprobación da norma estatal sobre o
funcionamento dos entes locais galegos e o seu goberno.

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Destinatarios
Persoal ao servizo da Administración galega e dos entes instrumentais da
Comunidade Autónoma, cargos públicos e directivos á fronte destes,
profesionais, universitarios e calquera outra persoa interesada en coñecer o
novo réxime xurídico da planta municipal e os retos aos que se enfronta.
Convocatoria

CURSO MONOGRÁFICO

A REFORMA LOCAL A DEBATE

DOG núm. 65, do 3 de abril de 2014
Información e matrícula
Teléfonos: 981 546 239 - 981 546 241
http://egap.xunta.es/
novas.egap@xunta.es
Certificado de asistencia
Entregaráselles aos inscritos sempre que a súa asistencia sexa igual ou
superior ao 90% das horas programadas. Neste documento faranse constar os
contidos, a data e o lugar de realización deste curso.
En todo caso, a asistencia debidamente acreditada valorarase consonte os
criterios fixados na normativa reguladora para os efectos do recoñecemento
dos cursos de formación.
Directora académica
Sonia Rodríguez-Campos González, directora da EGAP

Santiago de Compostela, 24 e 25 de abril de 2014

Curso monográfico
“A reforma local a debate”
Venres, 25 de abril

Xoves, 24 de abril
09.00 Entrega da documentación
09.30 Inauguración
10.00 Conferencia inaugural
Transparencia administrativa e dereito a un bo goberno no ámbito
local (Lei 19/2013)
José Ramón Chaves García
Maxistrado do contencioso-administrativo do TSJ de Galicia
11.15 As facendas locais: situación actual e perspectivas. Especial atención
ao caso de Galicia
Antonio López Díaz
Catedrático de Dereito Financeiro da USC. Ex conselleiro do Consello de
Contas
12.30 Descanso
13.00 Implicacións da Lei de Reforma Local sobre o control interno das
entidades locais
José Manuel Pardellas Rivera
Interventor xeral da Deputación Provincial da Coruña
16.30 A reestruturación do sector público local
Gabriel Hurtado López
Subdirección Xeral de Estudos e Financiación de Entidades Locais
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
17:45 Mesa redonda: Galicia e a reforma local

9.30 A reordenación das competencias locais na Lei 27/2013

10.45

12.00
12.30

13.45

Federico López de la Riva
Secretario xeral do Concello de Madrid
A incidencia da LRSAL nas estruturas do goberno local
Tomás Font i Llovet
Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Barcelona
Descanso
A incidencia da Lei 27/2013 sobre o réxime do emprego público
local
Miguel Sánchez Morón
Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Alcalá de
Henares
A LRSAL e a súa aplicación diferenciada nas Comunidades Autónomas
Francisco Velasco Caballero
Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade Autónoma de
Madrid
Director do Instituto Universitario de Dereito Local

16.30 O papel das deputacións na reforma da Administración Local:
autonomía provincial “versus” autonomía municipal
Juan Bautista Suárez Ramos
Interventor adxunto da Deputación Provincial da Coruña
17.45 Mesa redonda: Consecuencias prácticas do novo modelo
competencial local
18:30 Clausura

NOTA:

Por motivos alleos á EGAP este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola.

