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La Universitat de València, a través del Vicerectorat
de Projecció Territorial i Societat, en col·laboració
amb l’Agència Valenciana Antifrau, l’Ajuntament
de Llíria i la Facultat de Dret, uneixen forces per
a organitzar aquesta jornada, titulada “Covid-19,
drets i responsabilitats”. La relació entre els drets
fonamentals bàsics del sistema democràtic, la
seguretat sanitària de la població i les responsabilitats
dels poders públics i de la ciutadania en la situació de
pandèmia a causa de la Covid-19 centrarà aquesta
jornada debat.

9:00-9:30 h. Inauguració de la jornada
- Manuel Civera Salvador

Els eixos de les intervencions se centraran en
qüestions com la celebració de processos electorals
durant la pandèmia, el dret a decidir sobre la
vacunació, la desobediència a les normes, les noves
formes de ciberdelinqüència vinculada a la Covid-19,
i l’actuació dels poders públics en la gestió de la crisi
sanitària.

- “Eleccions en temps de pandèmia”
Joaquín Martín Cubas (Dpt. Dret Constitucional, Ciència

La discussió acadèmica i social sobre aquestes
qüestions és essencial per a millorar les tècniques
de prevenció i lluita contra pràctiques de corrupció
i frau en la gestió dels assumptes públics i són, així
mateix, debats bàsics per a enfortir la formació cívica
i l’ètica pública de la societat valenciana.

11:00-11:15 h. PAUSA

Inscripcions a:
https://links.uv.es/d5fktW1

Alcalde de Llíria

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat, UV

- Joan Llinares i Gómez

Director de la Agència Valenciana Antifrau (AVA)

9:30-11:00 h. PRIMERA TAULA: Exercici de drets i
Covid-19
Modera: Anselm Bodoque Arribas
Cap del Servei de Formació de la Agència Valenciana Antifrau

Política i de l’Administració, UV)

- “Les vacunes contra la Covid. El dret a decidir sobre
la vacunació i les seues possibles conseqüències”
Yolanda García Ruiz (Dpt. Dret Romà i Dret Eclesiàstic de
l’Estat, UV)

11:15-12:45 h. SEGONA TAULA: Trencar les regles en
temps de pandèmia
Modera: Sílvia Vèrnia Trillo
Directora de Prevenció, Formació i Documentació de la AVA

- “Desobeir a l’autoritat i a les normes en temps de
Covid-19 (aspectes essencials de les infraccions de
desobediència)”
Alberto Alonso Rimo (Dpt. Dret Penal, UV)
- “Ciberdelinqüència i Covid-19”
Paz Lloria García (Dpt. Dret Penal, UV)
12:45-14:15 h. TERCERA TAULA: Els poders públics
davant la Covid-19
Modera: Joan Llinares i Gómez
Director de la Agència Valenciana Antifrau

- “Els efectes del Covid-19 sobre la contractació
pública”
M. Pilar Batet Jiménez (Cap del Servei de Contractació i
Central de Compres, Diputació de Castelló)

Més informació a:
https://projeccio.uv.es

- “La responsabilitat patrimonial del Estat per la
gestió de la crisi”
Gabriel Doménech Pascual (Dpt. Dret Administratiu i
Processal, UV)
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