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ACTES I ESDEVENIMENTS 

 

• Sopar jurídic sobre urbanisme i Registre de la Propietat: 3 d’octubre de 2019 - Sopar 

jurídic amb Rafael Arnaiz Ramos, titular del Registre de la Propietat número 7 de Barcelona, 

Director del Servei d’Estudis Registrals del Deganat de Catalunya i professor associat de Dret 

Civil en la Universitat Autònoma.  

 

 

La sessió va permetre conèixer la tasca dels registradors entenent el seu paper de garant dels 
drets de la propietat, sense pertorbar l’acció urbanística i l’interès públic que aquesta 
representa.  
 
Seguidament a la interessant ponència del convidat, es va produir un debat dinàmic i 
enriquidor. Van sorgir diverses reflexions entre els participants al respecte dels possibles 
conflictes que podien generar algunes inscripcions, valorant comunament l’espai on ens 
trobem diferents professionals buscant l’encaix entre el dret urbanístic, el patrimonial i 
l’estrictament privat.  
 
A destacar la importància que els juristes i tècnics dels ajuntaments treballin coordinats 
amb el Registre de la Propietat, més enllà de les meres previsions legals i reglamentàries en 
matèria urbanística. 
 

 



 

 

 

 
 

• Formació d’electes locals:  

 

Durant el tercer trimestre d’aquest any que s’acaba hem col·laborat amb l’ACM i hem fet 

diverses sessions per a electes als Consells Comarcals del Pallars Jussà, Bages, Osona, el Pla 

de l’Estany, el Solsonès, les Garrigues i el Tarragonès. En aquestes sessions, adreçades a 

regidors que van sortir elegits en les darreres eleccions municipals, s’ha parlat de qüestions 

generals sobre el funcionament dels ajuntaments. El petit format ha permès als assistents 

plantejar els seus dubtes als formadors i el debat sobre aspectes que afecten els municipis. 

 



 

 

 

Des d’aquí volem trametre el nostre agraïment als formadors i associats Yolanda López, Irene 

Martín, Marta Arxé, Beatriz Rovira, Meritxell Carrera, Frederic Lloveras, Trini Capdevila i 

Marta Costa la seva participació. 

 

 

 

Durant el primer trimestre del 2020 es farà una segona tanda de sessions que aquest cop 

tractarà de temes més específics.  

 

 



Si algun associat té interès en dur a terme alguna d’aquestes formacions ens ho pot fer 

saber enviant un correu electrònic a info@juristeslocals.cat. 

 

 

 

 
         

 

• Sessions de la Junta Directiva: el 24 d’octubre vam celebrar la Junta Directiva del tercer 

trimestre. En aquesta sessió vàrem acordar crear una borsa d’associats interessats a 

participar en tribunals d’oposicions. Així mateix, vam acordar que en el proper sopar 

jurídic parlarem de delictes urbanístics. Aquest sopar es farà al mes de març de 2020. Us 

avisarem! 

 

• Altres activitats formatives: com és habitual, els nostres associats han dut a terme sessions 

de formació en diversos cursos i jornades a les diputacions de Tarragona i de Barcelona, així 

com a l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.  

 

El proper trimestre participarem en un curs al Col·legi d’Enginyers de Lleida.  

 

EL MÉS DEBATUT AL FÒRUM! 

Aquest semestre no ha estat diferent i el nostre fòrum jurídicsmunicipals ha mantingut una altíssima 

participació i molt bon nivell! Entre els temes que s’han tractat, en destaquem els següents: 



 

� Agrupació de finques urbanes amb diferent qualificació urbanística

� Comunicació de dades de 

 

� Imatges de video en expedients sancionadors

� Contractació: error en la formula de càlcul

 

 
ABANS DE TANCAR…  
 
Si teniu interès a participar en grups de treball, activitats formatives, tribunals d’oposició, 
publicacions, contacteu amb nosaltres a 

mantenir activa la vida associativa

 

...us convidem a retrobar-nos en el proper 

delictes urbanístics  
 

I com no! us desitgem molt bones 

 
 
 

 

 

 

Agrupació de finques urbanes amb diferent qualificació urbanística 

Comunicació de dades de concessions administratives a l’Agència Tributària de Catalunya.

Imatges de video en expedients sancionadors

Contractació: error en la formula de càlcul 

Si teniu interès a participar en grups de treball, activitats formatives, tribunals d’oposició, 
publicacions, contacteu amb nosaltres a info@juristeslocals.cat. Ens necessitem tots i totes per 

vida associativa, ens farem pesats! 

nos en el proper Sopar Jurídic, que tindrà lloc al 

s desitgem molt bones Festes de Nadal i una feliç entrada al 

 

l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

Si teniu interès a participar en grups de treball, activitats formatives, tribunals d’oposició, 
. Ens necessitem tots i totes per 

que tindrà lloc al mes de març sobre els 

i una feliç entrada al nou Any! 
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