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Sarrera
Aurten, Tokiko Zuzenbideari buruzko Euskal Mintegiaren XII. edizioa antolatuko da. Jada, programa
finkatua da EUDELek eta IVAPek elkarrekin diseinatzen duten urteko prestakuntza-eskaintzan.
Aurtengo edizioak bost saio izango ditu, eta honako gai hauek jorratuko dira: kontratazioa, herritarren
partaidetza, datuen babesa, prozedura elektronikoa eta administrazio elektronikoa eta barne kontrola.
Mintegia 2006tik egin da, eta EAEko toki-erakundeetako langile juridikoei beren eginkizunak kalitate
profesional handiagoz egiteko behar dituzten tresnak ematea du xede.
Mintegiaren egituran honako saio monografiko hauek biltzen dira:
◗ Tokiko Zuzenbide Publikoan funtsezkoak diren gaiei buruzko hitzaldi akademikoak, adituen
eta profesionalen eskutik.
◗ Hitzaldi akademikoen gai osagarrien zein tokiko gobernuei lotutako esperientzien eta jardunbide
egokien gaineko hausnarketak egiteko gunea.
◗ “Tokiko Zuzenbidearen Behatokia”: araugintzan, jurisprudentzian, dokumentuetan eta
bibliografian jaso diren berriak aztertzeko gunea.
• Horrez gain, jurisprudentzia azaltzen duen aldizkari digitala ere barne hartuta dago,
arauei buruzko aipamenarekin eta bibliografia interesgarriarekin batera.

Tokiko Zuzenbidearen Euskal Mintegia
2018ko Programa

Bost saio (20 ordu): martxoaren 16an, apirilaren 20an, ekainaren 1ean, urriaren 5ean
eta azaroaren 9an
Ordutegia: 09:30-13:30
Lekua: Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa. BILBAO. María Díaz Haroko kalea; 11
Matrikula: 200 euro
Lineako izen-ematea martxoaren 2a baino lehen egin behar da, honako esteka hauetan:
http://www.eudel.eus/svdl/izenematea2018/
Antolatzailea: EUDEL-Asociación de Municipios Vascos
IVAP-Instituto Vasco de Administración Pública
Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus / www.ivap.eus

2018ko Programa

Tokiko Zuzenbidearen
EUSKAL MINTEGIA

LEHENENGO SAIOA: martxoaren 16a
9:30 – 11:00

Hitzaldia:
Líneas básicas de la nueva ley de contratos del sector público
en su aplicación a la Administración Local
Concepción Campos Acuña. Tokiko Gobernuko idazkaria. Vigoko Udala.

11:00 – 11:30 Atsedenaldia (kafea)
11:30 – 12:15 Hitzaldiari buruzko alderdi osagarriak
12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

BIGARREN SAIOA: apirilaren 20a
9:30 – 11:00

Hitzaldia:
Gobernanza Municipal y Participación ciudadana: marco
normativo, problemas de aplicación y algunos modelos
Rafael Jiménez Asensio. Sektore Publikoko aholkularia/Unibertsitateko katedraduna (akr.)

11:00 – 11:30 Atsedenaldia (kafea)
11:30 – 12:15 Hitzaldiari buruzko alderdi osagarriak
12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

HIRUGARREN SAIOA: ekainaren 1a
9:30 – 11:00

Hitzaldia:
El nuevo reglamento de la Unión Europea sobre protección de
datos y la necesidad de adaptar la normativa interna: proyección sobre los Gobiernos Locales
Martín María Razquin Lizarraga. Administrazio Zuzenbidean katedraduna. Nafarroako
Unibertsitate Publikoa.

11:00 – 11:30 Atsedenaldia (kafea)
11:30 – 12:15 Hitzaldiari buruzko alderdi osagarriak
12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

LAUGARREN SAIOA: urriaren 5a
9:30 – 11:00

Hitzaldia:
Las leyes administrativas básicas
(ley 39/2015 40/2015) dos años después de su
entrada en vigor: estado de la cuestión y retos pendientes
Víctor Almonacid Lamelas. Toki Administrazioko idazkaria.

11:00 – 11:30 Atsedenaldia (kafea)
11:30 – 12:15 Hitzaldiari buruzko alderdi osagarriak
12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

BOSGARREN SAIOA: azaroaren 9a
9:30 – 11:00

Hitzaldia:
El marco normativo del control interno de las entidades locales
y de su sector público institucional
Alfredo Barrio Gil. Kontu-hartzailea. Vitoria-Gasteizko Udala.

11:00 – 11:30 Atsedenaldia (kafea)
11:30 – 12:15 Hitzaldiari buruzko alderdi osagarriak
12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

Ziurtagiria
◗ Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, HAEE-IVAPek, bertaratze-ziurtagiria egingo die
mintegiko bost saioetatik gutxienez lau saiotara joaten direnei.
◗ Saioren batera joaterik izan ezean, EUDELi jakinarazi beharko diozu. Beste pertsona batek
zure ordez joan nahi baldin badu, beraren datuak eman beharko dituzu, baina kontuan hartu
behar da pertsona horren izena ez dela jasoko IVAPek sortuko dituen bertaratze-zerrenda
orokorretan.
◗ EUDELek eta IVAPek programa aldatzeko eta prestakuntza ez egiteko eskubidea dute, izenemate nahikorik egon ezean. Hala denean, ahalik eta lasterren jakinaraziko da.

Izen-emateak eta matrikula
◗ Eskaerak IVAPen bidez kudeatuko dira
◗ Lineako izen-ematea martxoaren 2a baino lehen egin behar da, honako esteka
hauetan: http://www.eudel.eus/svdl/izenematea2018/
◗ Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus/ www.ivap.eus
◗ Antolatzailea: EUDEL-IVAP

Matrikula ordaintzea
Matrikulak 200 euro balio du, eta bost saioetarako da. IVAPek jakinarazita, mintegian
onartuta zaudela jakin ondoren, EUDELi ordaindu beharko diozu matrikula, transferentzia
bidez. Hona hemen kontu-zenbakia:

2095.0611.09.3230003199

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS

