Jornada

BASES LEGALS PER A LA CUSTÒDIA
DEL TERRITORI EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Jornada de formació sobre el paper de l’administració pública
local en la custòdia del territori. S’exposarà el marc legal que
empara aquesta estratègia de conservació i es presentaran les
eines més adients per desenvolupar-la des dels ajuntaments.
A través de diferents casos pràctics i un debat, s’identificaran
les potencialitats de la custòdia municipal, i també es
detectaran i analitzaran les problemàtiques que avui en dia
limiten el seu èxit.

A QUI S’ADREÇA LA JORNADA
Jornada adreçada principalment a secretaris i interventors municipals.
també pot resultar d’interès a tècnics de medi ambient i entitats de
custòdia amb voluntat de treballar conjuntament.

Jornada gratuïta. És necessari confirmar assistència a
través del formulari online. Places limitades.
Per a més informació contacteu amb cblasco@xct.cat
o bé trucant a la Xarxa de Custòdia del Territori al
93 886 61 35

Organitza:

Amb el suport de:

20 de novembre
del 2018
Espai Francesca
Bonnemaison –
Sala la Cuina.
C/ de Sant Pere
Més, Baix 7, 08003
Barcelona

Jornada

BASES LEGALS PER A LA CUSTÒDIA
DEL TERRITORI EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
PROGRAMA
09.30h - 10.00h - Recepció
10.00h – 10.15h- Presentació de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
XCT. Explicació del projecte “Impuls a la custòdia municipal”.
Carles Castell, gerència d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona
Clara Blasco, tècnica de projectes de la Xarxa de Custòdia del Territori

10.15h – 10.45h - El paper de les administracions públiques en la custòdia del
territori. Actualitat i reptes de futur.
Antonio Ruiz, doctor en dret especialitzat en dret administratiu i ambiental – Foro de
Redes y Entidades de Custòdia del Territorio

10.45h – 11.00h - Eines per fer custòdia des d’una perspectiva legal. Marc legal i
legitimació jurídica en l’àmbit de la custòdia municipal.
Mireia Salazar, responsable jurídica de la Xarxa Custòdia del Territori

11.00 – 11.30h - Pausa cafè.
11.30h – 13.00h Com articulem la custòdia municipal? Secretaris, interventors
municipals i altres actors clau exposaran com fonamenten la custòdia del territori
en el sí dels seus ajuntaments, identificant també els fenòmens que dificulten la
implementació de projectes.
Emili Santos, secretari-interventor de l’Ajuntament de Palau-Saverdera
Jordi Turon, vicesecretari de la Diputació de Girona
Míriam Bosch, lletrada del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa
Xavier Vicens, cap del Departament de Protecció del Medi de l’Àrea de Gestió del Medi de
l’Agència Catalana de l’Aigua
Espai de debat dinamitzat per Dolors Clavell, advocada experta en dret administratiu i
polítiques públiques.

13.00h – 13.15h - Cloenda.
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