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Amb el suport de 

Presentació 

La construcció europea és un projecte únic que va néixer per superar un 

passat marcat pel conflicte, tot establint a Europa un marc comú 

d’entesa política, econòmica i social. El procés d’integració, però, no ha 

estat exempt de dificultats: la crisi financera que viu l’Eurozona des de 

2009, l’augment de l’euroescepticisme, la desafecció de la ciutadania, 

l’auge dels populismes, el drama dels refugiats, el Brexit i els interessos 

dels estats han comportat una crisi de legitimitat d’aquest procés. És 

oportú reflexionar, des de l’àmbit del dret, sobre el procés d’integració 

europea en les seves diferents vessants. 

Aquest seminari s’emmarca en el conveni de col·laboració que l’EAPC 

manté des de 1987 amb l’Institut Alemany de Recerca per a 

l’Administració Pública d’Espira, que té per objectiu intercanviar 

informació sobre la recerca en l’àmbit de les ciències de l’Administració. 

La Revista Catalana de Dret Públic editada per l’Escola, publicarà els 

estudis resultants del seminari. 

Destinataris 

Personal de les administracions públiques, tècnics i personal directiu, 

professorat universitari i investigadors, i estudiants interessats en el dret 

administratiu, el dret constitucional i el dret internacional i comunitari. 

Data i horari 

Dijous 27 de juny de 2019, de 9 a 17 h 

Programa 

8.45 h Acreditació dels assistents 

9.00 h Obertura institucional  

Eulàlia Pla, sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Karl-Peter Sommermann, catedràtic de dret públic, teoria de l’estat i dret 

comparat, Universitat Alemanya de Ciències de l’Administració d’Espira 

Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 

Barcelona i director de la Revista Catalana de Dret Públic 

XIV Seminari conjunt de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Deutsches Forschungsinstitut 

für öffenttliche Verwaltung Speyer (FÖV) 

Seminari: El procés d’integració europea, avui 
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9.15 – 9.55 h Desafiament de la Unió Europea com a unió de valors  

Karl-Peter Sommermann, catedràtic de dret públic, teoria de l’estat i dret 

comparat, Universitat Alemanya de Ciències de l’Administració d’Espira 

9.55 – 10.35 h El paper actual del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea en la preservació de la Unió Europea: desenvolupaments 

recents  

Manuel Cienfuegos, professor titular de dret internacional públic de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona  

10.35 – 11.05 h debat 

11.05 – 11.45 h pausa per al cafè 

11.45 – 12.25 h El futur del finançament de la Unió Europea  

Siegfried Magiera, catedràtic Jean Monnet de dret europeu, Universitat 

Alemanya de Ciències de l’Administració d’Espira 

12.25 – 13.05 h La consolidació institucional de la unió econòmica i 

monetària: propostes i realitats  

Andreu Olesti, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat 

de Barcelona  

13.00 – 13.35 h debat 

13.35 – 15.00 h pausa per al dinar 

15.00 – 15.40 h Perspectives d’una “Europa social” 

Stephan Grohs, catedràtic de ciència política, Universitat Alemanya de 

Ciències de l’Administració d’Espira  

15.40 – 16.20 h L’aplicació del protocol de subsidiarietat al Parlament 

de Catalunya  

Miquel Palomares, professor titular de dret internacional de la 

Universitat de Barcelona i lletrat del Parlament de Catalunya  

16.20 – 16.50 h debat 

16.50 h Clausura  
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Lloc 

Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

C. Girona, 20 - 08010 Barcelona  

Inscripcions 

Personal de la Generalitat de Catalunya: cal que us hi inscrigueu abans 

del dia 20 de juny per mitjà d'ATRI (AGE760003/2019) o pel circuit que 

tingui establert el vostre departament o organisme.  

Altres empleats públics: cal que us hi inscrigueu a través d'aquest 

formulari abans del dia 20 de juny. 

Coordinació acadèmica 

Enoch Albertí Rovira 

Karl-Peter Sommermann 

http://aula.gencat.cat/eapc_gde/AppJava/carregaInscripcioWeb.do?anyActivitatWeb=2019&ambitActivitatWeb=76&codiActivitatWeb=760003&codiEdicioWeb=1

