
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Reunits a Tarragona, a la Casa Canals, situada al carrer d’En Granada núm. 11, el dissabte dia 2 
de juny, s’inicia la reunió assembleària a les 12’30h, amb l’assistència dels socis que tot seguit 
es relacionen: 
 
Isabel Alonso Fernández 
Josep Lluís Arin Airxach 
Marta Arxé Llagostera 
Cristina Benítez Vázquez 
Trinitat Capdevila Fígols 
Olga Coca Jiménez 
Marta Costa Boira 
Montse Escudé Mestre 
Pere Farran Castellà 
Carme Fernàndez Roig 
Josep Manel Freijo Paz 
Miquel Garcia Sanjuan 
Laura Gómez Ramon  
Montserrat Leoz Cortés 
Frederic Lloveras Homs 
Juana Yolanda López Villar 
Irene Martin Abellan 
Dolors Ortiz Garcia 
Sònia Pulido Mestre 
Beatriz Rovira Azorin 
Sílvia Ruíz de Valdivia Castejón 
Alexandre Torner de Gispert 
Emília Vila Albanell 
Xavier Silvestre Castejon  
 
Es fa constar que juntament amb l’Ordre del dia d’aquesta convocatòria, s’ha lliurat als socis la 
següent documentació:  

- Ordre del dia d’aquesta convocatòria a la segona Assemblea ordinària d’ACJAL 
- Acta de la primera Assemblea General ordinària de ACJAL, celebrada a Vic el 27 de maig 

de 2017 
- Comptes anuals simplificats de l’ACJAL (exercici 2017) 
- Pressupost 2018 

 
1.- S’inicia l’acte amb la benvinguda als assistents, a càrrec del president de l’associació, Xavier 
Silvestre, qui agraeix l’assistència als socis i a l’Ajuntament de Tarragona, que ha facilitat la 
infraestructura per celebrar la sessió. 
Excusa als membres de la Junta directiva que no han pogut assistir a l’assemblea, en Sergi 
Vacchina, l’Isabel Prado i la Iolanda Lopez.  
Manifesta que no es presenta a reelecció de president, ja que va agafar el compromís d’iniciar 
la Associació, fins a consolidar-la, amb la feina que s’ha fet fins ara. En aquest sentit, agraeix a 
Cristina Benítez i Alex Torner, vicepresidents, per les hores de dedicació; a Montse Escudé i Emi 
Vila, per la feina d’administració i en especial a Sergi Vacchina qui ha fet tota la feina de gestió 
econòmica; i també a tots els vocals, a tots i cadascuna dels socis, per la seva gran aportació, 



 

que des del primer dia han ajudat i participat activament amb l’associació. Que considera que 
deu un reconeixement a tots ells i per això demana que se’ls hi dediqui un aplaudiment. 
 
2.- El president proposa l’aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada a Vic, el 27 de maig de 
2017, que es va entregar juntament amb l’ordre del dia; s’aprova per unanimitat amb el vot 
favorable dels 24 socis presents. 
 
3.- Tot seguit s’inicia la presentació de l’informe de gestió de la junta directiva durant l’any 
2017 i del període de gener a maig de 2018, amb les següents intervencions: 
 
Na Olga Coca, procedeix a presentar els ACTES ORGANITZATS i de PARTICIPACIÓ,  destacant 
d’entre d’altres 

Durant l’any 2017 

- Sopars jurídics: son actes valorats positivament pels socis, que s’organitzen amb la col·laboració 
dels ponents, que no cobren per la seva intervenció i que se’ls convida al sopar: 

- Amb el magistrat Héctor García Morago, gener 2017. "Moments crítics en el 
procediment d’aprovació dels plans urbanístics: la perspectiva judicial" 
 
- Amb Agustí Serra i Monté, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, abril 
2017. “Llei de Territori” 
 

- Assistència a actes com a convidats; a la Fundació d’entitat de dret públic català «Col·lectiu 
Maspons i Anglasell», març 2017 
 
- Participació en jornades: 

- Juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Lletrats 
d’Entitats Locals. «Representació i defensa de les Administracions Públiques», maig 
2017. 
- A l’Ajuntament de Mollet, organitzada per la Revista de “Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente”. 
 

- “Parlem de”: actes en petit format, on es tracta un tema concret i es promou la participació 
dels assistents. S’ha fet un acte amb Josep Maria Aguirre, a l’Ajuntament de Tarragona, juliol 
2017. “Llei de Territori” 

Durant l’any 2018 

- Assistència a actes com a convidats: Informe anual al Parlament 2017 del Síndic de Greuges, 
març 2018: “La situació dels drets a Catalunya”; al que es va convidar a l’associació i hi van anar-
hi 2 representants 
 
- Sopars jurídics: Amb Neus Colet i Areán, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, març 2018. “La nova Llei de contractes, deu anys després. Principals novetats” 
 
- Participació en jornades: Juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
de Lletrats d’Entitats Locals. «Principals consideracions en l'àmbit de personal, contractació, 
planificació i qualitat normativa en les entitats locals». Abril 2018 
- “Parlem de”: Amb l’advocat Pablo Feu, abril 2018. “Habitatge”. 



 

 
- Participació en diferents jornades formatives, en les quals s’ha promogut l’associació per 
donar-la a conèixer, amb la participació de Montse Escudé i Trini Capdevila.  
 

Na Laura López procedeix a exposar les AL.LEGACIONS presentades en nom de l’associació a 
diferents iniciatives normatives, explicant que la poca activitat legislativa durant l’any 2018, fa 
que la major part d’actuacions s’hagin realitzat l’any 2017. 

18.01.2017.- Presentació d’al·legacions al tràmit d’audiència relatiu al projecte de decret sobre 
els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupen activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i sistema de control de les emissions i 
modificació de diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera.  
 
En relació a les al·legacions presentades, el 22.09.2017 des de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, ens en fan retorn amb dos aclariments, desestimen quatre propostes 
de modificació, s’estimen set al·legacions i dues son desestimades.  
 
24.03.2017.- Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament de desenvolupament parcial 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern en relació al Títol I (disposicions generals), Títol II (publicitat activa) i Títol III(dret d’accés 
a  la informació pública).  El 27.04.2017 rebem l’informe de retorn per part del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 
 
14.07.2017.- Al·legacions a l’avantprojecte de la llei de territori presentades davant del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
27.07.2017.- Al·legacions en el tràmit d’informació púbica relatiu al projecte de decret dels 
serveis de criança a la llar per a la petita infància, presentades davant del Departament de 
Treball, Afers Socials i Família.  
 
28.07.2017.- Consulta pública sobre l’avantprojecte de decret sobre el  Registre de Grups 
d’Interès de Catalunya; que és un tema aturat, del que no tenim retorn. 
 
29.07.2017.- Consulta pública en relació al projecte de reglament de desenvolupament de la llei 
19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estatal. Si que vam tenir 
retorn. 
 

En Josep Manel Freijo presenta les RELACIONS INSTITUCIONALS mantingudes durant el darrer 
any, explicant el següent: 

UOC.- Amb la UOC es varen dur a terme diferents contactes amb la Dra. Anna Maria Delgado 
als efectes de poder celebrar un conveni de col·laboració. Desprès de diverses gestions, 
finalment, a finals de maig principis de juny 2017, es va poder signar el conveni de col·laboració 
per part del rector de la UOC i el nostre president. 
 
UPF.- Amb la UPF es varen fer contactes mitjançant el departament de dret administratiu, amb 
el Dr. Jaume Barberà. En un primer moment varen ser via email i finalment es var podeu dur a 
terme una trobada presencial a la mateixa seu de la UPF, campus Ciutadella, amb l’assistència 
del nostre president. En tot moment es va manifestar l’interès de celebrar aquesta col·laboració 
i en aquest sentit es va lliurar un model de conveni per a la seva valoració. Segons la informació 



 

facilitada al principi del mes de maig, continuen interessats però, arran d’uns canvis al rectorat, 
el tema roman en “stand by”. 
 
ACM.- En relació a l’Associació Catalana de Municipis, des del primer moment hem tingut una 
gran col·laboració, atès que ens han ofert en diverses ocasions els seus propis espais per a la 
celebració de reunions de la Junta Directiva, així com per a la celebració d’alguna de les xerrades 
que s’han impartit. A inicis del darrer trimestre de l’any passat, es va proposar igualment la 
celebració d’un conveni de col·laboració, remetent com a model el signat amb la UOC. De 
resultes dels canvis de direcció a l’entitat municipalista, el tema ha estat aturat durant aquest 
temps, que caldrà activar novament, un cop hagin finalitzat els canvis directius de l’ACM. 
 
FMC.-  A hores d’ara la col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya també ha 
resultat molt productiva. Ens ofereixen també els seus espais i logística, als efectes de si s’han 
de dur a terme activitats a l’hora que promouen les nostres activitats mitjançant el seu compte 
de twitter. Així mateix hem organitzat de manera conjunta la jornada de l'abril passat, amb 
l’Asociación de Letrados de Entidades Locales (ALEL). 
 
OGE.-  Amb l’oficina de gestió empresarial del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, la nostra associació ha promogut i liderat una comunitat de pràctiques destinada a 
millorar la regulació normativa en matèria d’activitats, que assessora altres comunitats de 
pràctiques i que ha proposat una modificació molt profunda de la Llei 16/2015 de simplificació 
de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 

ACTIVITAT AL BLOC “OPINIÓ JURÍDICA”: En relació al tema del bloc de la web de juristes, fins a 
data d’avui s’han publicat dotze entrades. Es tracta d’una publicació que manté el seu propi 
ritme de producció, vinculat estretament a les activitats de la pròpia associació i alhora també 
obert a d’altres entrades en funció de la disponibilitat dels col·laboradors. Sempre s’ha procurat 
més la seva qualitat, que la quantitat.  

A tall d’informació, les entrades penjades al bloc són les següents: 
 La balcanització del règim d’intervenció de les activitats - Xavi Silvestre 
 Moments crítics en la aprovació del planejament - resum del sopar jurídic amb el 

magistrat Hector Garcia Morago, per Emi Vila  
 Breu nota sobre el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 

2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola - Silvia Ruiz de Valdivia  
 Jugant a escapar-nos de l’ScapeRoom - Montse Escudé  
 Trobada amb el Col.lectiu Maspons Anglasell de Dret Públic Català - Josep Manel Freijo  
 Reflexions sobre l’autonomia local a Catalunya - Sergi Montserin  
 La nova llei de territori vista per Agustí Serra - resum del sopar jurídic d’abril de 2017  
 Del règim d’intervenció prèvia a l’intervencionisme sectorial en la llicència urbanística - 

Cristina Benítez  
 Noves realitats, nou municipalisme: el debat i les propostes del govern local a Catalunya 

- Sergi Monteserin  
 Recurs per interès cassacional contra l’article 108.3 LJCA  
 Admès a tràmit el recurs de cassació contra l’anul·lació de la taxa municipal d’habitatges 

desocupats 
 Parlem d’Habitatge amb Pablo Feu - Alex Torner 

 



 

El president, Xavier Silvestre, exposa que la feina realitzada ha permès donar a conèixer 
l’associació, gràcies a la col·laboració dels membres de la junta directiva. Que cal una activa 
col·laboració dels socis per seguir fent una bona feina i que quan parles de que tens una xarxa 
de més de 400 persones, les entitats sempre es mostren interessades. Que els socis han de tenir 
un paper actiu: com ara la de Pere Farran, que participa activament portant el nostre twitter. I 
que aquestes col·laboracions son les que permetran seguir fent noves activitats i promoure més 
iniciatives. 
 
Ho sotmet a votació i s’aprova la GESTIO DE LA JUNTA DIRECTIVA per unanimitat, amb el vot 
favorable dels 24 socis presents a l’assemblea.  
 
 
4.- Presentació i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici 2017 i dels comptes 
provisionals fins al 31 de maig de 2018 
 
Xavier Silvestre, excusa al tresorer, En Sergi Vacchina, que no ha pogut venir a 
l’assemblea i, tot seguit, explica l’estat dels comptes de l’associació. Seguidament 
exposa el balanç de situació dels comptes. 
 
COMPTES  ANUALS SIMPLIFICATS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXERCICI 2017) 

Aplicació de resultats: La proposta que es presenta a l’Assemblea General de l’Associació és 
aplicar l’excedent de l’exercici 2017 de 2.650,37 € a Romanent i a compensar l’excedent negatiu 
de l’exercici anterior. 

Quadre explicatiu de l’aplicació de resultats: 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 2.650,37 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 2.650,37 € 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent 2.633,49 € 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors -16,88 € 
 Total aplicació = Total base de repartiment 2.650,37 € 

 
Ingressos i despeses: Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern  
Les despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de l’Associació durant l’exercici 
2017 es corresponen amb l’abonament als membres de la Junta de despeses en concepte 
d’aparcament de vehicles privats per a l’assistència a diferents sessions de junta, així com 
assistència a diferents actes organitzats per la pròpia associació. El detall de les despeses és el 
del quadre adjunt: 

Concepte Import 

Despeses assistència juntes i actes  11,40 € 



 

TOTAL 11,40 € 

COMPTE DE RESULTATS 2017 
 

DESPESES IMPORT INGRESSOS IMPORT 
Comissions 209,44 € Quotes socis 4.850,00 € 
Despeses professionals independents 501,04 €     
Manteniment dominis web 275,70 €     
Material 423,50 €     
Impostos 63,75 €     
Dietes i desplaçaments 11,40 €     
Pàgina web 714,80 €     

TOTAL DESPESES 
2.199,63 
€ TOTAL INGRESSOS 4.850,00 € 

DIFERÈNCIA 
2.650,37 
€     

BALANÇ DE SITUACIÓ 2017 
 

ACTIU EXERCICI 2017 
EXERCICI 
2016 

A) ACTIU NO CORRENT 0,00 € 0,00 € 
Immobilitzat intangible 0,00 € 0,00 € 
Immobilitzat material 0,00 € 0,00 € 
B) ACTIU CORRENT 0,00 € 0,00 € 
Usuaris, patrocinadors, deutors i altres comptes a cobrar 0,00 € 0,00 € 
Altres deutors 0,00 € 0,00 € 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.483,49 € 733,12 € 
TOTAL ACTIU 7.483,49 € 733,12 € 

PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2017 EXERCICI 
2016 

Fons propis 4.850,00 € 750,00 € 
Excedents d'exercicis anteriors -16,88 € 0,00 € 
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 2.650,37 € -16,88 € 
PASSIU CORRENT 0,00 € 0,00 € 
Deutes a curt termini 0,00 € 0,00 € 
Altres deutes a curt termini 0,00 € 0,00 € 
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 0,00 € 0,00 € 



 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.483,49 € 733,12 € 
 

Sotmesos a votació pel president, s’aproven els COMPTES ECONÒMICS de l’Associació 
Catalana de Juristes de l’Administració Local per unanimitat, amb el vot favorable dels 24 socis 
presents a l’assemblea.  
 
5.- Tot seguit es presenta per a la seva aprovació, si escau, el PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2018 
 

  
INGRESSOS 
CONCEPTE IMPORT (€) 

INGRESSOS PER L'ACTIVITAT PRÒPIA DE L'ASSOCIACIÓ   

Quotes associats 5.800,00 € 
Total ingressos 5.800,00 € 

  
DESPESES 
CONCEPTE IMPORT (€) 
Material  1.700,00 € 
Despeses de professionals independents 1.500,00 € 
Despeses relacionades amb actes 1.200,00 € 
Dietes i desplaçaments 350,00 € 
Manteniment domini i allotjament web 300,00 € 
Comissions bancàries 300,00 € 
Despeses extraordinàries, imprevistos 300,00 € 
Impostos 150,00 € 
Total despeses 5.800,00 € 

 

El president explica els capítols del pressuposts, que haurà d’executar la nova junta directiva que 
surti electe d’aquesta assemblea.  

S’aproven els PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2018, per unanimitat, amb el vot favorable dels 24 socis 
presents a l’assemblea.  
 
 
6.- Presentació de candidatures a la Junta Directiva 
 
El president exposa als socis que juntament amb l’ordre del dia d’aquesta convocatòria, s’ha 
enviat el programa de l’única candidatura a la junta directiva que s’ha presentat. Pregunta si hi 
ha cap més candidat que es vulgui postular i ningú fa constar el seu interès. Tot seguit, convida 
a Na Cristina Benítez a presentar la seva candidatura com a presidenta de la junta directiva de 
l’entitat.  
 
Na Cristina Benítez exposa que es presenta amb una llista complerta, de nou membres, que són: 
Alex Torner i Emi Vila, com a vicepresident primer i segona; Sergi Vacchina que continua de 
tresorer; Montse Escudé, com a  nova secretària. Tots ells coneguts ja, com a membres de la 
junta sortint. Presenta també com a vocals de la nova junta: en la funció de vice-secretari, en 



 

Federic Lloveras; Na Beatriz Rovira i Dolors Ortiz com a vocals d’organització d’esdeveniments i 
administració general; i Marta Arxé, com a comissària territorial. 
  
Presenta el seu programari, del que destaca l’interès en un creixement territorial de l’entitat 
mitjançant l’ús d’eines virtuals, el nomenament de delegats territorials per vegueries i d’un 
responsable de comunicació, per donar a conèixer l’associació i fer-ne difusió en diferents 
mitjans.  
 
Explica que cal mantenir l’èxit dels sopars jurídics i sessions ‘Parlem de...’ i a tal efecte,  
proposarà a la nova junta el nomenament d’un Consell Consultiu de suport per matèries, per 
seguir creixent en coneixement. 
 
Proposa finalment de crear un sistema de tauler d’anuncis per donar a conèixer llocs de treball, 
col·laboracions, trasllats o concursos, dins del marge i els mecanismes del sector públic, així com 
negociar amb les institucions competents l’ús d’un espai a la Ciutat de la Justícia, per a ús dels 
Juristes Locals; en definitiva, fer de l’associació un espai de suport i trobada de tots els socis i 
canal de comunicació entre els associats i els diferents ens locals i institucions. 
 
Agraeix a Xavier Silvestre la posada en marxa de l’associació i l’arrencada que li ha donat; també 
així, a tots els membres de la Junta directiva sortint.  
 
Demana la confiança de tots els assistents i el seu vot, amb el compromís de seguir la tasca 
iniciada. 
 
 
7.- Elecció de la nova Junta Directiva 
 
El president anuncia que la votació es portarà a terme per vot secret. Tot seguit es procedeix a 
la votació, essent cadascun dels socis presents cridat un per un, pel seu nom, per ordre alfabètic. 
 
Finalitzada la votació, es procedeix a obrir l’urna i al recompte dels vots dipositats; del que 
resulta aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 24 socis presents, la candidatura 
presentada, procedint el president a la proclamació de la nova junta directiva que es composa 
dels membres següents:  
 
Cristina Benítez Vázquez – Presidència  
Alex Torner de Gispert – Vicepresidència primera  
Emi Vila i Albanell – Vicepresidència segona  
Sergi Vacchina Tubau – Tresoreria  
Montse Escudé Mestre – Secretaria  
Frederic Lloveras Homs – Vicesecretaria  
Beatriz Rovira Azorin – Organització esdeveniments  
Dolors Ortiz Garcia – Gestió interior  
Marta Arxé Llagostera – Portaveu territorial  
 
La presidenta entrant pren la paraula i, en primer lloc, agraeix emocionada al president sortint 
la bona tasca realitzada, així com la de tots els membres sortints de la junta directiva, alhora que 
manifesta que seguirà comptant amb tots ells per seguir realitzant les tasques de l’associació. 
 
8.- Precs i preguntes 



 

 
Isabel Alonso felicita la nova junta i es posa a disposició per continuar treballant. 
 
Yolanda López demana que se li faciliti algun flyer informatiu de l’associació per poder-ho enviar 
d’immediat a persones interessades a ser associades. Alex i Cristina expliquen que existeix un 
enllaç a la pàgina web de l’associació de fàcil remissió a través del mòbil. 
 
Sense més temes que tractar finalitza la sessió, essent les 14 hores. 
 
 
 


