
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Reunits a Girona, a la Casa de Cultura, situada al carrer , el dissabte dia 8 de juny, s’inicia la 
reunió assembleària a les 12’30h, amb l’assistència dels socis que tot seguit es relacionen: 
 
 
Marta Arxé Llagostera 
Cristina Benítez Vázquez 
Trinitat Capdevila Fígols 
Marta Costa Boira 
Montse Escudé Mestre 
Miquel Garcia Sanjuan 
Montserrat Leoz Cortés 
Dolors Ortiz Garcia 
Sònia Pulido Mestre 
Beatriz Rovira Azorin 
Àlex Torner de Gispert 
Isabel Prado Morán 
Rosa Huguet 
Meritxell Carrera 
Ramon Rigol 
Cristina Gelabert 
Marc Ferrerres 
M. José Ulla 
 
 
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  
- Acta de l’Assemblea General ordinària, celebrada a Tarragona el 2 de juny de 1918 
- Comptes anuals simplificats (exercici 2018) 
- Pressupost 2019 
- Informe de gestió de la Junta Directiva de l’1 de juny 2018 a 31 desembre 2018 

 
 
S’inicia l’acte amb la benvinguda als assistents, a càrrec de la presidenta de l’Associació, 
Cristina Benítez, qui agraeix l’assistència als socis i a la Diputació de Girona que ha facilitat la 
infraestructura per celebrar la sessió.  
 
També agraeix a la Diputació de Girona la cessió de la Casa de Cultura per a la celebració de 
l’Assemblea i a la Marta Arxé i a la Isabel Prado l’organització de la visita guiada, l’Assemblea i 
el dinar.  
 
I finalment agraeix a tot l’equip de la Junta, a la responsable comunicació, a les delegades 
territorials i al Pere Farran, la feina feta durant l’any. 
 
Excusa als membres de la Junta directiva que no han pogut assistir a l’assemblea, en Sergi 
Vacchina, en Frederic Lloveras i l’Emi Vila.  
 



 

Tot seguit es passa a debatre els punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 2 de juny del 2018  

La presidenta proposa l’aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada a Tarragona, el 2 de 
juny del 2018, que es va entregar juntament amb l’ordre del dia; s’aprova per unanimitat amb 
el vot favorable del tots els socis presents. 
 
2. Informe i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva des de l’1 de juny del 2018 

fins al 31 de desembre del 2018.  
 
Tot seguit s’inicia la presentació de l’informe de gestió de la Junta Directiva durant el període 
1 de juny 2018 a 31 de desembre de 2018, amb les següents intervencions: 
 
La Beatriz Rovira explica els sopars jurídics que s’han celebrat durant aquest període: 
 

- “El tren de la 39 i 40 ve amb retard... però encara som al mig de les vies?” Reflexions 
sobre l’administració electrònica 

o Ponents:  
 Elisabeth Udina  
 Quim Mestres 

o Assistents a l’acte: 25 (més els dos ponents). Exit total d’assistència i 
participació durant tot el sopar. 

            

- Mediació:  
o Ponent:  

 Xavier Bernadí Gil,  director general de Dret i Entitats Locals de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Montserrat Raga Marimon, magistrada titular del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona. 

o Assistents a l’acte: 23 (més els dos ponents). 
 

- “Transparència, protecció de dades i govern obert. L’impacte sobre el món local.” 
o Ponent: Jordi Foz i Dalmau, secretària de Transparència i Govern Obert del 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya. 

o Assistents: menys assistents que en les ocasions anteriors però això va 
permetre que hi hagués més interacció entre el convidat i els assistents. 

 

Destaca que la Junta vol conservar el format i anima els assistents a proposar temes. Proposa 
també canviar de lloc i anima als associats a assistir als sopars. 
 
 
Seguidament la Cristina Benítez, procedeix a presentar relacions institucionals de l’Associació 

durant el període de l’informe: 

Durant aquest any hem iniciat un seguit de contactes amb l’administració de la Generalitat per 

facilitar la interrelació del nostre col·lectiu amb aquella administració: 



 

a.- El setembre de 2018: el 5 de setembre vàrem reunir-nos amb la Directora de la Direcció 

General d’Administració Local senyora Rosa Villegas Vestit i el secretari Sr. Miquel Àngel 

Escobar Gutiérrez. La trobada va ser molt cordial i ambdós interlocutors van considerar un 

encert que el nostre col·lectiu hagués acordat associar-se per fer-se visible i poder estar 

present en la presa de decisions que puguin afectar el món local. També van considerar molt 

favorable donar visibilitat als juristes locals, atès que és un col·lectiu molt ampli de 

l’administració i, alhora, poc conegut. 

 

b.- El mes de desembre de 2018: el 18 de desembre del 2018  vàrem reunir-nos amb la 

directora de Serveis del Departament de Justícia senyora Iolanda Aguilar i el secretari del 

Departament senyor Joan Abad. A banda de donar-nos a conèixer com a associació i de 

demanar que els lletrats de l’Administració disposessin d’una sala a la Ciutat de la Justícia, 

també vàrem parlar abastament amb relació a temes com la implementació de l’administració 

electrònica en l’àmbit judicial, les relacions entre ambdues administracions i la possibilitat 

d’establir una intercomunicació entre elles. 

 

c.- A primers de gener de 2019: el 10 de gener ens va rebre el director de Dret i Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia senyor Xavier Bernadí, amb el qual vam parlar sobre la 

novetat de la implementació de la mediació en l’àmbit dels judicis contenciosos-

administratius. El senyor Bernardí va comentar-nos la bona acollida que havia tingut aquesta 

iniciativa que va començar en dos jutjats com a prova pilot i que s’ha ampliat a la quasi 

totalitat dels tribunals contenciosos.  

Demana que l’Associació sigui un canal de comunicació en la tasca de difusió de la mediació, 

com a solució a conflictes extrajudicials, amb els ajuntaments. 

Com a punt en comú de les tres reunions cal ressaltar que estem en un moment de canvis 

importants i substancials en el nostre dia a dia (administració electrònica, protecció de dades, 

transparència.... ) la qual cosa comporta grans reptes per a tots i el fet d’haver de treballar en 

una constant dinàmica d’adaptació, transformació i, perquè no dir-ho també, creativitat 

davant problemes quotidians pels quals la normativa vigent no té ni previsió, ni solució. 

 d.- Passat l’estiu, vam signar un Conveni amb Escola Internacional de Protocol per a la 

realització de pràctiques curriculars en actes protocolaris i formacions diverses. Aquest 

conveni ens permet disposar de col·laboració puntual a càrrec d’estudiants en pràctiques, per 

als nostres actes de formació i els sopars jurídics (rebuda i control d’assistents, presa de 

fotografies, distribució de documentació,...). 

 

Com a actes de representació i col·laboració amb altres col·lectius, hem assistit a la 

presentació de la revista Directum editada pels companys de Fòrum de l’Advocacia de la 

Generalitat de Catalunya, en la qual han participat alguns dels nostres companys associats com 

ara el Xavier Silvestre; així com, ja aquest any 2019, a la presentació del llibre “Manual de 

Defensa de las Entidades Locales” de la Asociación de Letrados de las Entidades Locales, 



 

coordinat pel company associat Sergi Montserin i amb participació de les també associades 

Marta Costa i Laura Gòmez, el qual ha esdevingut una gran eina de consulta en matèria 

processal i de defensa contenciosa a l’abast de les entitats locals. 

 

Pel que fa a participació en l’elaboració de normativa: 

 

Com altres anys, hem tingut oportunitat de participar en diversos grups de treball de redacció i 

modificació normatives. Destaquem el Grup de treball del departament d’Empresa i Ocupació 

de la Generalitat de Catalunya per l’elaboració d’una proposta de modificació de la Llei de 

simplificació administrativa (Llei 16/2015), així com dins del Grup de seguiment per a la 

redacció de l’Ordenança d’intervenció municipal en l’edificació, l’ús del sòl, subsòl i l’execució 

de les obres, que es coordina des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

de la Diputació de Barcelona. 

 

També hem tingut oportunitat de presentar suggeriments a la proposta de modificació de la 

Llei 16/2015, de Simplificació de l’activitat administrativa, que heu pogut consultar en l’enllaç 

del portal participa.gencat: 

 

https://participa.gencat.cat/processes/Simplificacioadminiimpulsactivitateconomica/f/2268/pr

oposals/75261 

 

En les quals plantegem algunes propostes defensant la competència de les entitats locals, així 

com aspectes pràctics en el tractament de les activitats, els procediments administratius, el 

règim d’inspecció, la necessitat de projecte o certificat tècnic en les activitats subjectes a 

declaració responsable o la simplificació de tràmits en la transmissió d’activitats, entre d’altres. 

Us convidem a llegir-les en l’enllaç indicat. 

 

Pel que fa a contactes al territori:  

 

Les accions dutes a terme per donar a conèixer l’Associació al territori s’han fonamentat en 

parlar-ne amb companys de l’Administració local amb els quals s’està en contacte, tant dins de 

l’àmbit laboral com en cursos formatius i en la tramesa d’informació via email i telefònica. 

 

S’ha fet difusió a través de la premsa escrita, a molts mitjans tradicionals. Vam ser 

contraportada al diari El Punt Avui el 2 de desembre, i hem iniciat la difusió de les nostres 

activitats a través de la Newsletter. 

 

Es constata  però, la necessitat d’iniciar alguna acció concreta en un futur immediat que 

permeti ampliar la base d’associats, sobretot en l’àmbit territorial de Lleida i Girona, on la 

implantació de l’Associació és molt més reduïda. En aquest sentit, demanem ajuda als 

associats per fer taca d’oli i ser portaveus de la nostra entitat en els seus territoris. 

 

 

 

 

  

 

https://participa.gencat.cat/processes/Simplificacioadminiimpulsactivitateconomica/f/2268/proposals/75261
https://participa.gencat.cat/processes/Simplificacioadminiimpulsactivitateconomica/f/2268/proposals/75261


 

 

 

La Presidenta sotmet a votació la GESTIO DE LA JUNTA DIRECTIVA que s’aprova per 
unanimitat, amb el vot favorable dels socis presents a l’Assemblea.  
 
 
3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31/12/2018  
 
La  Montse Escudé, excusa el 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 2018) 

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 4.165,77 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 4.165,77 € 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social                      4.165,77 € 

Fons especials  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 4.165,77 € 

 

 
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 2018 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: 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sotmesos a votació per la presidenta, s’aproven els COMPTES ECONÒMICS de l’Associació 
Catalana de Juristes de l’Administració Local per unanimitat, amb el vot favorable de tots els 
socis presents a l’assemblea. Els comptes s’adjunten com a annex a aquesta acta. 
 

4. Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2019 

 
 
S’aproven els PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2019, per unanimitat, amb el vot favorable de tots els 
socis presents a l’assemblea.  
 

5.- Informació general. 

Tractament de dades  

La Dolors Ortiz pren la paraula i explica com s’ha dut a terme l’adaptació al Reglament europeu 

de protecció de dades.  

Al mes de setembre de 2018, d’acord amb el nou Reglament europeu de protecció de dades 

(RGPD), que fa referència a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals. 

En Pere Farran ens va facilitar un document amb el que s’hauria de fer per donar compliment a 

aquest  Reglament de protecció de dades. Un cop estudiat aquest document es  van revisar els 

documents (d’adhesió per fer-se membre de l’Associació: les declaracions responsables, la 

sol·licitud d’admissió, i de modificació de dades) per tal d’adequar-los a la normativa vigent . 

Concepte Import 

Despeses assistència juntes i actes  11,40 € 

TOTAL 11,40 € 

PRESSUPOST 2019 

INGRESSOS 
  

DESPESES 

CONCEPTE IMPORT € 
  

CONCEPTE IMPORT € 

Quotes socis 6.000,00 
  

Material 900,00 

Quotes prestació serveis 0,00 
  

Manteniment domini i allotjament web 900,00 

Vendes de productes 0,00 
  

Despeses de professionals independents 1.500,00 

Promocions per a la captació de recursos 0,00 
  

Activitats associació 1.000,00 

Subvencions entitats privades 0,00 
  

Despeses de publicitat 575,00 

Subvencions administracions públiques 0,00 
  

Comissions i despeses bancàries 400,00 

Donacions puntuals 0,00 
  

Impostos 150,00 

Ajuts obra social 0,00 
  

Dietes i desplaçaments 300,00 

    
  

Despeses extraordinàries, imprevistos 275,00 

Total ingressos 6.000,00 
  

Total despeses 6.000,00 



 

El tractament de les dades dels associats es fa de manera correcte. A la web s’havia 

d’incorporar una referència a la normativa legal. Es va adaptar el text legal per posar-ho a la 

web.  

En quan a la llista de distribució “googlegroup”, es va decidir que s’enviaria,  al gener de 2019 

una comunicació a tots els participants del Fòrum per demanar el seu consentiment sobre 

tractament de dades personals i concedir un termini de resposta. Si en termini no responien  

s’hauria de suspendre la seva participació. Es demanà al senyor Xavier Silvestre  (actual 

administrador del fòrum) l’excel amb les dades per tal de controlar els documents de 

conformitat. 

D’acord amb la normativa vigent, es van  identificar les persones que podien accedir a les 

diverses bases de dades i qui les podia modificar, així com tenir accés a les respectives 

contrasenyes:  Documentació oficial -  Correu electrònic, contactes i arxius del Drive (compte 

de Google) -  Registre d’associats i de Factures.   

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, es van tornar a adaptar els documents  de l’Associació 

pel tractament i la gestió de les dades personals. 

El número de participants al  fòrum a  finals de desembre de 2018 era de 487. 

 

Col·laboració Fòrum de l’Advocació 

Pren la paraula la Beatriz Rovira que explica la col·laboració amb l’associació Fòrum de 

l’Advocacia 

Ens vam reunir amb representants del  Fòrum perquè volíem preparar un temari per a 
oposicions a l’Administració Local. Es va fer una proposta de temari. Ara ho tenim parat perquè 
ens fa falta gent. Aniria bé que ho escampéssim perquè sense col·laboradors és impossible 
tirar-ho endavant. Per tant, anima  la gent a col·laborar. No descartem tirar endavant el 
projecte  perquè s’hn convocat moltes places. 
 
L’Àlex Torner manifesta que fa falta gent i temps per tirar endavant la feina. Es podria retribuir 
les persones que col·laborin. Els lletrats del Fòrum reben una petita retribució.  
 
La Sònia Pulido exposa que primer s’ha de decidir el temari i organitzar la gestió. Hi hauria 
d’haver un coordinador i gent que escrigui. 
 
Potser seria bo fer grups per matèria. 
 
La Montse Leoz opina que valdria la pena reunir-nos i decidir temes i passar-lo al fòrum. 
Seguidament s’haurien de fer reunions per temes i distribuir la feina per temes. 
 
La Beatriz respons que ja es va proposar un temari. 
 
La Trini Capdevila opina que un cop repartits els temes és més efectiva una feina individual. 
 
La Beatriz respon que hem de trobar gent que vulgui fer la feina. 



 

 
La Montse Escudé recorda que hauríem d’establir terminis perquè les persones que vulguin 
col·laborar puguin planificar-se la feina i decidir si tenen disponibilitat. 
 
La Cristina Benítez diu que és un projecte que hi és i que és bo. 
 
Reunió ACM 
 
La Cristina Benítez pren la paraula i explica que ens van trucar de l’ACM i ens van convocar a 
una reunió que va tenir lloc fa pocs dies.. Estan preparant cursos per a electes i ens  han 
proposat que fem formació. Seria per comarques i en sessions d’entre dues hores i mitja i 
quatre hores. Aquestes sessions estan previstes per als mesos de juliol a novembre. 
 
Les sessions es plantegen en tres fases: 
 
1a fase: regidors de govern amb experiència. Aquesta fase tindrà lloc al juliol però l’Associació 
no hi participarà- 
 
2a fase: de setembre a novembre. Es faran entre 20 i 40 sessions destinades a electes nou i els 
que no estiguin en governs. Els continguts mínims els fixa l’ACM que facilitarà un power point.  
L’ACM presentarà un vídeo i farà una petita formació als formadors. 
  
Ens enviaran informació i els quadres retributius. 
 
La llista de participants l’hem de tenir al juliol 
 
Es demana que quii tingui interès enviï un correu a jurídics locals. 
 
Altres associacions 
 
No hem aconseguit contactar amb la FMC. 
 
El Cosital sí que es volen reunir amb nosaltres. 
 
 
5. Precs i preguntes   

La Trini Capdevila pregunta si hi ha algun sopar previst.  
 
La Cristina Benítez respon que per a aquest curs, no. 
 
De cara a la tardor, es proposa fer un sopar amb algun magistrat. 
 
Finalment, la Trini Capdevila proposa fer un sopar amb un registrador de la propietat. Proposa 
el registrador Sr. Rafael Arnaiz i s’ofereix per contactar amb ell. 
 
La Maria José Ulla proposar contactar amb el Síndic de Greuges ja que intervé en moltes 
qüestions de competència municipal. 
 
La presidenta explica que properament faré una reunió amb lletrats de Lleida per mirar 
d’aconseguir associats de la demarcació. 
 



 

 
I, sense més temes a tractar, la Presidenta dona per finalitzada la sessió a les 13:30 hores. 
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