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APROXIMACIÓ AL MARC JURÍDIC DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

LOCAL EN TEMPS DE COVID-19 I LA SEVA APLICACIÓ 
 

Dades de l’acció formativa   
 
Data: 16 i 23 de novembre de 2020 
Durada: 5h 
Modalitat: Curs 
Canal: Videoformació / Webinar 
Horari: de 09.30 a 12.00h  
Plataforma virtual: Zoom Businnes1, amb invitació a cada sessió 
 
Presentació 
 
L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació organitza el webinar Aproximació al marc jurídic del 
desenvolupament econòmic local en temps de Covid-19 i la seva aplicació (EXT2020/1770), amb 
l’objectiu de poder contextualitzar i emmarcar jurídicament l’àmbit competencial de les entitats 
locals territorials en relació al desenvolupament econòmic i disposar d'informació dels casos 
d'aplicació real de competències en temps de COVID. 
 
Persones destinatàries 
 
Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels 
ens locals. 
 
Objectius 
 

- Emmarcar jurídicament l'àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació al 
desenvolupament econòmic. 

- Disposar d'informació dels casos d'aplicació real de competències en temps de COVID.  
 
Contingut 
 
SESSIÓ 1. Dilluns 16 de novembere. 09.30 a 12.00h 
 
09.30 a 09.40 h 
Benvinguda, Marisol Lage, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
 
09.40 a 11.45 h 
L'àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació al desenvolupament econòmic. 
Maria Llum Bruno Garcia, Secretària del Consell Comarcal del Bages, Advocada 
administrativista/Assessora Jurídica.  
 
 
                                                      
1 Requisits de sistema: 
Una connexió a Internet: banda ampla per cable o sense fil (3G o 4G / LTE) 
Altaveus i micròfon: incorporat o USB o Bluetooth sense fil 
Una càmera web o càmera web HD: incorporada o plug-in USB 
O bé, una càmera HD o un càmera de vídeo HD amb targeta de captura de vídeo 
Nota: consulteu la llista de dispositius compatibles . 
 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12374
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12374
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12374
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12374
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026690212


 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 

 

 

2 

 
 

1. La intervenció pública en l'economia.  
2. Concepte i funcions del Dret públic econòmic.  
3. La Constitució econòmica. Model econòmic. Llibertat d'empresa. Actuació econòmica 

pública i privada. La reserva del sector públic de recursos o serveis essencials.  
4. La incidència de la Unió Europea: el mercat interior europeu i la liberalització dels serveis.  
5. L’àmbit local i el desenvolupament econòmic, marc competencial i àmbits d’acció: 

- Tributs.  
- Ajuts i subvencions.  
- Contractació i compra pública.  
- Formes de col·laboració entre administracions per al foment econòmic (consorcis, 

convenis, societats sense ànim de lucre, etc.). 
- Altres: decrets de concertació territorial.  

 
11.40 a 12.00 h 
Torn de preguntes i debat. 
 
SESSIÓ 2. Dilluns 23 de novembre. 09.00 a 12.00h 
 
09.30 a 09.40 h 
Presentació de la sessió. Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
09.40 a 11.45 h 
L’àmbit local i el desenvolupament econòmic, casos d’aplicació real de competències en temps de 
COVID. Maria Llum Bruno Garcia, Secretària del Consell Comarcal del Bages, Advocada 
administrativista/Assessora Jurídica.  
 
11.45 a 12.00  
Torn de preguntes i debat. 
 
Metodologia 
 
Dues sessions de videoformació combinant la part més expositiva de la primera sessió amb un 
espai de debat de preguntes i respostes, des d'una vessant pragmàtica, per poder comprendre la 
raó de les actuacions portades a terme per les entitats locals i el seu àmbit competencial. 

Docent 
 
Maria Llum Bruno Garcia, exerceix com a funcionària d’habilitació nacional i advocada 
administrativista des de l’any 2006 amb experiència com a docent en temes jurídics. Actualment 
Secretària del Consell Comarcal del Bages. 
 
Acreditació 
 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 
100% de les hores de formació.  
 
Criteris de selecció 
 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 
prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim 
per ens local o municipi. 
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Inscripció 
 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 
Formació a cada ens públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Travessera de les Corts, 131-159 
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 049 171  
o.estrategiesde@diba.cat  
www.diba.cat/web/economieslocals 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12374
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
mailto:o.estrategiesde@diba.cat
file://lavola.com/dades/ZJRLSWEJ/projectes/WEKQPLHY/s34ae/AppData/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals
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