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OBJECTIUS DEL CURS

La creixent tendència a l'especialització que es dona tant entre el personal de 
les administracions públiques fa cada vegada més necessària una formació 
específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevin-
guts en la regulació del règim jurídic de les AAPP espanyoles al segle XXI, amb 
unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funciona-
ment com a l'aparició d'àrees cada vegada més importants que fins ara no ho 
eren tant.

Més concretament, el títol pretén aconseguir els objectius específics:

- Nou procediment administratiu electrònic.
- Nou règim jurídic de les AAPP.
- Drets i garanties dels ciutadans davant el nou paradigma administratiu.
- Protecció de dades.
- Bon govern a les administracions locals i autonòmiques.
- Public compliance.

Direcció: 
Andrés Boix Palop
Professor Titular de Dret Administratiu.
Universitat de València.



- Mesures de responsabilitat corporativa pública.
- Lideratge i disseny de l'ocupació pública per al bon govern.
- Transparència administrativa i dret d'accés.
- Participació ciutadana i bon govern.
- El nou paradigma d’intervenció de l'activitat pública sobre el mercat.
- La regulació dels mercats i la innovació.
- Compra pública estratègica i funció social de la contractació.
- La nova llei de contractes de 2017.

PROGRAMA

Administració Electrònica

I. El nou procediment administratiu electrònic.
   1.1. Procediment administratiu electrònic a les noves Llei 39 i 40/2015.
   1.2. Garanties i drets de les persones davant l'administració electrònica.
   1.3. El règim jurídic del procediment administratiu electrònic.

II. Règim jurídic de l'actuació administrativa.
   2.1. La transformació digital de l'administració electrònica i del sector públic.
   2.2. Identificació i autentificació. Interoperabilitat.
   2.3. Protecció de dades i administració electrònica.

Transparència i Bon Govern

III. La transparència com a paradigma de la nova administració.
   3.1. Transparència activa i participació com a nou paradigma legitimador.
   3.2. Bon govern corporatiu i mecanismes institucionals per la millora de la trans-
          parència. Public compliance.
   3.3. La transparència en mercats regulats i d'altres subjectes privats.

IV. Millora de la qualitat del govern públic.
   4.1. Ètica pública, règim de compatibilitats i bon govern. Qualitat nomativa i 
          avaluació ex post de polítiques públiques.
   4.2. Administració algorítimica, bon govern i millora de l’eficiència: possibilitats 
          i riscos.
   4.3. Les mesures de lluita contra la corrupció en l'àmbit públic i els controls  
          jurídics.
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   4.4. La gestió de personal per la millora de la qualitat i del bon govern: mesures 
           de gènere, millora dels processos selectius, personal directiu i avaluació del 
           rendiment.

Intervenció Administrativa en L’Economia: Regulació

V. El paper de l'Administració com a agent regulador de l'economia.
   5.1. Regulació econòmica i activitat privada: títols habilitants i autoritzacions en 
         un nou paradigma liberal i europeu.
   5.2. L'activitat pública de prestació: serveis públics, gestió directa i indirecta.
   5.3. Regulació pública de l'economia col·laborativa, mercats digitals i innovació.

VI. Adjudicació i contractació pública eficient i estratègica.
   6.1. Llei de contractes i eficiència econòmica.
   6.2. Innovació i contractació pública: la contractació pública eficient des d'un
          punt de vista social i ambiental.
   6.3. Adjudicació i selecció del contractista segons les tipologies contractuals: 
          procediments pels ens sotmesos a regulació europea.
   6.4. Novetats i procediments per la contractació pública de l'Administració 
           instrumental.
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