ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
A les 19 hores es celebra Assemblea ordinària per via telemàtica, a la qual assisteixen els
associats següents:
Marta Arxé Llagostera
Cristina Benítez Vázquez
Montse Escudé Mestre
Montserrat Leoz Cortés
Dolors Ortiz Garcia
Sònia Pulido Mestre
Beatriz Rovira Azorin
Àlex Torner de Gispert
Jaume Margarit
Raúl Costa
Josep Manuel Feijo
Emília Vila
Frederic Lloveras
Sandra Cortiella
Xavier Silvestre
Isabel Alonso
Pere Farran
Aquesta assemblea es celebra per via telemàtica a l’empara del que disposa l’article 40 del
Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19. La secretària fa constar que reconeix la identitat de
tots els membres i que tots ells disposen dels mitjans necessaris per celebrar aquesta reunió.
L’acta es farà arribar per correu electrònic a cadascun dels assistents.
Es fa constar, així mateix, que juntament amb l’Ordre del dia d’aquesta convocatòria, s’ha
lliurat als socis la documentació següent:
-

Acta de l’Assemblea General ordinària, celebrada a Girona, el 8 de juny de 1919.
Comptes anuals simplificats (exercici 2019)
Pressupost 2020
Informe de gestió de la Junta Directiva de l’any 2019

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.
La presidenta parla dels efectes de la COVID-19 en l’activitat de l’Associació. Entre d’altres
efectes, destaca que es va haver de suspendre el sopar jurídic que tenia com a convidats el Sr.
Marc Molins.
Finalment, agraeix a tot l’equip de la Junta, a la responsable de comunicació i a les delegades
territorials, la feina feta durant l’any. També dona les gràcies al Pere Farran per mantenir el
tuiter i al Xavi Silvestre per administrar el fòrum.
Tot seguit es passa a debatre els punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea del dia 6 de juny del 2019
La presidenta proposa l’aprovació de l’acta de l’assemblea celebrada a Girona el 6 de juny del
2019, 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 de l’exercici 2019.
Tot seguit, s’inicia la presentació de l’informe de gestió de la Junta Directiva durant l’exercici,
amb les següents intervencions:
La Montse Escudé explica la col·laboració de l’Associació amb l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques en formació per a càrrecs electes.
L’estiu del 2019, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ens va demanar la nostra
col·laboració per fer unes sessions formatives als càrrecs electes sorgits de les eleccions
municipals del maig del 2019. Aquestes sessions s’havien de celebrar a diversos consells
comarcals durant el darrer trimestre del 2019 i el primer trimestre del 2020. S’havien previst
dues fases:
La primera fase era una formació de caràcter general dirigida a regidors que havien entrat per
primera vegada als seus ajuntaments i portava per títol “Soc regidor i ara què?”.
La segona fase havia de tenir un contingut més específic i anava dirigida als regidors de les
diferents àrees dels ajuntaments.
Malauradament, primer les mobilitzacions per la sentència del procés i, després, la pandèmia
van obligar a suspendre aquestes sessions de formació.
Agraeix la feina a tots els associats que han participat en aquestes sessions.
Arran d’aquesta formació, també va sorgir la idea de fer una borsa de formadors i ser proactius
en aquest sentit, però aquesta iniciativa també es va aturar per la pandèmia. Properament
tornarem a reprendre aquest oferiment de formadors a administracions i col·legis
professionals.

A continuació, la Sònia Pulido explica els sopars jurídics que s’han celebrat durant aquest
període:
El 3 d’octubre va tenir lloc el sopar que portava per títol La protecció dels drets de la propietat a

través del Registre i l’activitat urbanística” amb el ponent Rafel Arnaiz Ramos, al qual van
assistir 22 persones.
Al març s’havia programat el sopar sobre delictes urbanístics amb els advocats penalistes Marc
Molins i Laura Parés però es va haver de cancel·lar per la pandèmia.
Seguidament, procedeix a presentar les publicacions que s’han fet durant l’any:

Durant l’any 2019 vam publicar dos butlletins informatius: abans de les vacances l’estiu, amb
un ampli resum de les activitats del primer semestre de l’any i al mes de desembre, amb els
continguts de la segona part de l’any.

Els butlletins fan un recull de moltes de les piulades que es fan des de l’activíssim compte de
tuiter dels Juristes Locals @juristeslocals sobre matèries d’interès local, així com dels principals
actes i esdeveniments de cada període: els habituals sopars jurídics; la formació d’electes; les
sessions trimestrals de la Junta Directiva i principals acords adoptats i els temes més debatuts
al fòrum de jurídics
La Sònia Pulido, comenta cadascun dels articles publicats.
La presidenta sotmet a votació la gestió 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 el 31/12/2019
En Sergi Vacchina, explica l’estat dels comptes de l’Associació. Seguidament exposa el balanç
de situació dels comptes.
COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXERCICI 2019)

L’ASSOCIACIÓ CATALANA

DE

JURISTES

DE

La proposta que es presenta a l’Assemblea General de l’Associació és aplicar l’excedent de
l’exercici 2018 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
Excedent de l’exercici

Import
2.301,47.€
2.301,47.€

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a

Import

Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

2.301,47.€

2.301,47.€

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 2019 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

80,25 €

TOTAL

80,25 €

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 2020
INGRESSOS
CONCEPTE
Quotes socis
Quotes prestació serveis
Vendes de productes
Promocions per a la captació de recursos
Subvencions entitats privades
Subvencions administracions públiques
Donacions puntuals
Ajuts obra social
Total ingressos
DESPESES
CONCEPTE
Material
Aplicacions informàtiques
Manteniment domini i allotjament web
Despeses de professionals independents
Activitats Associació
Despeses de publicitat
Comissions i despeses bancàries
Impostos
Dietes i desplaçaments
Despeses extraordinàries, imprevistos
Total ingressos

IMPORT
6.300,00
0,00
0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00

IMPORT
800,00
500,00
500,00
1.000,00
1.800,00
500,00
500,00
150,00
250,00
300,00
6.300,00

S’aproven els PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2020, per unanimitat, amb el vot favorable de tots els
socis presents a l’assemblea.

5.- Informació general
La presidenta explica que estem valorant fer algun debat o taula rodona mentre no puguem
fer els sopars jurídics. Per això anima els assistents a que facin arribar idees i propostes.
També anuncia que l’Associació està estudiant la creació d’un premi jurídic i que, de moment,
estem estudiant les bases d’altres concursos per agafar idees.
Finalment, recorda que el 2021, després d’un mandat de tres anys, finalitza el mandat de la
Junta actual i que caldrà renovar-la. Per això fa una crida perquè els associats presentin
candidatures.
6.- Precs i preguntes

Es debat sobre la proposta de la Sandra Cortiella de fer un recull de jurisprudència. Es proposa
fer un model de fitxa que després es podria penjar al blog de l’Associació
Pel que fa a proposar persones per assistir a tribunals de procediments de selecció de
personal, la presidenta explica que s’ha posat en contacte amb l’Escola d’Administració Pública
i que ens farà el retorn.
Es parla també del problema de la falta de sala per als juristes dels ajuntaments a la Ciutat de
la Justícia. En aquest sentit, la presidenta explica que ens vam reunir amb el Departament de
Justícia i que s’estan plantejant habilitar sales compartides a la zona administrativa de la
Generalitat a la Zona Franca.
Es tracta també la qüestió que ha sorgit al fòrum sobre si els advocats dels ajuntaments han
d’estar col·legiats per defensar els ens locals davant dels tribunals.
Respecte d’aquestes darrers temes es proposa crear una comissió que en faci el seguiment i
faci pressió davant del Departament.

I, sense més temes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió a les 20:30 hores.
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