
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
 
 
A les 19.07 hores s’inicia l’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 
Àlex Torner de Gispert 
Sergi Vacchina 
Frederic Lloveras 
Xavier Silvestre 
Josep Lluís Arin 
Maria Josep Ulla 
Raúl Costa 
Trini Capdevila 
Pere Farran 
Gemma Freixa Egea 
Sandra Cortiella 
Carme Ulla 
Isabel Alonso 
Sílvia Ruíz  de Valdivia 
Irene Martín Abellán 
Cèlia Guillot 
Carme Sayós Motilla 
Ramon Rigol  
Ricard Brotat 
 
Aquesta assemblea es celebra per via telemàtica. 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 de data 15 d’octubre del 2020 . 
- Comptes anuals simplificats (exercici 2020) 
- Pressupost 2021 
- Informe de gestió de la Junta Directiva de l’any 2020. 

 
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. 
 



 

Seguidament, la Dolors Ortiz, que actua com a moderadora de la sessió, recorda que aquesta 
sessió va ser convocada en data 31 de maig de 2021 i es va efectuar un recordatori en data 10 
de juny de 2021. A  la convocatòria s’hi adjuntava tota la documentació que s’ha de sotmetre a 
votació a la  sessió d’avui. 
 
Explica als assistents que les preguntes s’hauran de formular a través del xat i seran contestades 
abans del final de la sessió. Les votacions es realitzaran virtualment, apareixerà una finestreta a 
la pantalla que permetrà votar. Seguidament dona la paraula a la presidenta de l’Associació, 
Cristina Benítez:  
 
Ningú dubta ja que l’any 2020 passarà a la història per multitud de raons i romandrà en el 

subconscient de moltes generacions. Que haurà marcat la situació personal, familiar, social, 

professional, cultural i econòmica de tothom. En el cas concret dels Juristes Locals podem dir 

que el vam iniciar organitzant i, malauradament, desconvocant, l’11 de març de 2020, un dels 

nostres enyorats sopars jurídics, amb gran èxit de convocatòria, generada pel nostre convidat i 

conegut penalista, Marc Molins. 

En aquest any 2020 deixem enrere també dues declaracions d’estat d’alarma que han suposat 

limitacions de drets, suspensions de tràmits, modificacions contractuals; aprovació d’infinitat de 

normativa que ens ha canviat la manera de treballar, de relacionar-nos amb companys i veïns i 

ens ha fet reinventar el comerç, la comunicació i les relacions socials i econòmiques. Però per 

damunt de tot, la pandèmia de la Covid-19 ha suposat un veritable canvi en el mes quotidià, 

patiment per moltes famílies i malauradament, pèrdua de moltes vides humanes; en aquest 

sentit, no deixem de recordar els qui ens han deixat i traslladar el nostre condol a tots els 

companys i companyes que heu viscut personalment aquest malson. 

Comenta les activitats dutes a terme durant el 2020:  

 

FÒRUM: 

L’activitat de l’associació durant l’any  2020 ha estat pràcticament exclusivament virtual. El 

nostre fòrum ha estat actiu amb una intensitat insospitada, durant dies laborables, festius i nits, 

com a plataforma de suport i col·laboració mútua entre companys en aquests temps difícils que 

hem hagut de patir. 

 

SOPARS JURÍDICS: 

13/03/2020:  

Lamentem que la pandèmia de la Covid-19 ha impedit, per dues vegades ja, el sopar previst per 

al mes de març de 2020, que estava destinat a tractar els delictes urbanístics amb els advocats 

penalistes Marc Molins i Laura Parés.  

 

PUBLICACIONS: 

L’any 2020 ha estat també, prolífic en publicacions. El confinament i el teletreball han beneficiat 

en aquest sentit el nostre canal de comunicació.  

Us enllacem els articles publicats: 

 

1.- PRINCIPALS MESURES DEL DECRET LLEI 17/2019 DE 23 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS 

PER MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE. Per Cristina Benítez (febrer 2020). 

http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-decret-llei-172019-23-desembre-mesures-urgents-per-millorar-lacces-lhabitatge-cristina-benitez/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-decret-llei-172019-23-desembre-mesures-urgents-per-millorar-lacces-lhabitatge-cristina-benitez/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-decret-llei-172019-23-desembre-mesures-urgents-per-millorar-lacces-lhabitatge-cristina-benitez/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-decret-llei-172019-23-desembre-mesures-urgents-per-millorar-lacces-lhabitatge-cristina-benitez/


 

 

El Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, té com objectiu principal millorar l’accés a l’habitatge 

i combatre situacions d’emergència residencial, a través de diversos mecanismes per 

incrementar el parc d’habitatge protegit i l’oferta dels habitatges en règim de lloguer. També 

modifica el Text refós de la Llei d’urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost, amb l’objectiu de poder 

dotar als planejaments municipals de diferents mesures per augmentar el parc d’habitatge 

públic. 

 

2.- La nostra companya Maria Abarca, secretària general de l’Ajuntament Gavà, publica 3 resums 

de la normativa que s’aprovà durant les primeres setmanes de l’estat d’alarma amb afectació a 

l’Administració local: 

 

a.- PRINCIPALS MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ, MESURES URGENTS 

EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 ,  relatiu al 

recolzament a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables (21/3/2020) 

 

b.- RESUM DE LES MESURES APLICABLES ALS ENS LOCALS CONTINGUDES ALS DECRETS 

LEGISLATIUS 7/2020 I 8/2020., on es regula la suspensió de l’execució de determinats 

contractes, degut a la impossibilitat d'executar les prestacions a causa de la COVID-19 

(25/3/2020) 

 

c- RESUM DE LES MESURES ADOPTADES AL REIAL DECRET LLEI 11/2020 PER A LES FAMÍLIES I 

COL.LECTIUS VULNERABLES- Un cop aixecats els terminis de suspensió decretats pel RD 

463/2020, s’acorda una suspensió extraordinària del procediment de desnonament, i es regulen 

diferents supòsits de suport ( línies de crèdit, ajuts a lloguer..) 

 

3.- Per part del company Pere Farran s’analitzen els efectes del D 463/20 en el seu article 

«SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DURANT L’ESTAT D’ALARMA». A partir del 14 de març de 2020, 

l’activitat que desenvolupem tots els operadors jurídics es va tornar més complexa del que ja 

era, fins aleshores.  La regulació de la suspensió dels procediments i/o dels terminis i el seu càlcul 

a la pràctica sempre comporten dubtes i com no, generen debat. 

 

4.- Per acabar en data 21 de juny de 2020, la companya de la Generalitat, Laura Abelló, analitza 

la sentència nº 252/2020 del Jutjat Contenciós-Administratiu nº 4 d’Alacant, en el seu article 

«COP D’EFECTE A L’ABÚS DE LA TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES». Aquesta 

sentència  obre la porta, per primer cop, a una figura híbrida entre el personal funcionarial de 

carrera i l’interí, en haver reconegut la fixesa d’una funcionària interina de l’Ajuntament 

d’Alacant però sense adquirir la condició de funcionària de carrera, per abús de la temporalitat. 

D’aquesta qüestió se’n tornarà a parlar de ben segur, atès que la sentència analitzada ha estat 

bastant controvertida i ha comportat una considerable polèmica. 

 

Amb l’arribada de 2021 tanquem un mandat estatutari de la Junta Directiva sorgida de 

l’assemblea de Tarragona el mes de juny de 2018. Com a presidenta sortint, em sap greu no 

poder gaudir de la trobada presencial i festiva que tots ens mereixem, ni compartir amb les 

http://www.juristeslocals.cat/resum-les-mesures-aplicables-als-ens-locals-contingudes-als-decrets-legislatius-72020-i-82020-informacio-actualitzada-25-marc-2020/
http://www.juristeslocals.cat/resum-les-mesures-aplicables-als-ens-locals-contingudes-als-decrets-legislatius-72020-i-82020-informacio-actualitzada-25-marc-2020/
http://www.juristeslocals.cat/resum-les-mesures-adoptades-al-reial-decret-llei-112020-boe-d01-04-2020-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general-ajuntament-gava/


 

vostres famílies la passejada cultural que ens ha precedit els anys anteriors, i desitjo que, més 

aviat que lluny, ens podrem retrobar i reprendre les activitats col·lectives.  

 

En aquest final d’etapa m’haureu de permetre esplaiar-me i repassar plegats la implicació de 

totes les persones que ens heu acompanyat aquests 3 anys de mandat. 

  

L’equip de representació institucional, format pels dos vicepresidents, Àlex Torner i Emi Vila i 

coordinats per la cap de comunicació, Sònia Pulido, ens ha obert portes a les institucions, 

despatxos privats i entitats jurídiques; el que ens ha permès de reunir-nos amb directors i 

directores generals, difondre la tasca dels Juristes Locals entre conselleries, associacions 

jurídiques i municipalistes, premsa escrita i amb forta influència diària a les xarxes socials, on 

hem superat els 1.600 seguidors a Twitter gràcies a la constància i professionalitat del nostre 

influencer, Pere Farran. Hem debatut diàriament en el nostre fòrum, exquisidament coordinat 

pel primer president, en Xavi Silvestre i amb dedicació intensa del membre sènior d’aquesta 

Junta, Frederic Lloveras, sempre carregat d’anècdotes. Hem atès infinitat de consultes, gestionat 

interminables llistes, custodiat dades protegides i consentiments d’associats i participants del 

xat, gràcies a la dedicació constant i diària de la Dolors Ortiz. 

  

La Montse Escudé i en Sergi Vacchina, en els respectius papers de Secretària i Tresorer, han 

cuidat de la gestió documental, legal i comptable amb total diligència. A més, gràcies a la tasca 

de difusió de les companyes Montse Leoz, Marta Arxé i Isabel Prado, que ens han fet recórrer 

els seus territoris, hem celebrat assemblees generals a les ciutats de Tarragona i Girona, 

combinant l’activitat de l’associació amb la cultura i la gastronomia. I especialment durant 

aquest llarg any i mig de pandèmia, les capacitats tecnològiques de la Beatriz Rovira ens han 

permès mantenir de manera virtual les sessions de Junta Directiva i fins i tot activar algunes 

formacions en streeming, com ara, la sessió de “Gestió de les emocions en temps estranys” 

impartida per Sara Crivillés i Clara Gómez. 

 

En ares a la necessària renovació, un agraïment especial a la Montse Escudé per atrevir-se a 

agafar el testimoni, desitjant que obtingui els suports necessaris durant aquesta assemblea per 

optar a la màxima representació de l’entitat. Aplaudim la seva capacitat, fins i tot en pandèmia, 

d’impulsar i mantenir iniciatives formatives, formular al·legacions i propostes normatives i no 

deixar de proposar accions per donar a conèixer arreu del territori, la tasca de la nostra entitat.  

 

Finalment, agrair al Xavi Silvestre l’oportunitat d’acompanyar-lo durant el seu mandat i a l’Àlex 

Torner i l’Emi Vila, per animar-me a seguir endavant, amb el seu suport incondicional en el no 

sempre còmode paper de vicepresidents. Als membres del Consell Consultiu, la seva capacitat 

de resposta immediata tant bon punt hem requerit de la seva expertesa. I a totes les persones 

associades, fundadores, i a les que us heu anat incorporant, donar-vos les gràcies per permetre  

seguir endavant com Associació, amb el vostre suport personal, professional i econòmic 

permanent.  

 

Gràcies de tot cor. 

 

La presidenta, abans de donar pas als punts de l’ordre del dia, demana si algú té alguna pregunta. 



 

 
El Xavi Silvestre demana la paraula i manifesta que no ha aplaudit abans perquè tots estaven 
mutejats, però demana a tots els assistents un fort aplaudiment per la presidenta, li agraeix 
haver-li agafat el relleu i, sobretot, haver-ho fet tan bé, en uns moments que han estat 
especialment difícils. 
 
Tots els membres assistents de l’Assemblea dediquen un fort aplaudiment a la presidenta. 
 
Tot seguit es passa a debatre els punts de l’ordre del dia: 
 
 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 15 d’octubre del 2020 

 

La presidenta proposa l’aprovació de l’acta de l’assemblea celebrada el dia 15 d’octubre de 
2020, que es va trametre juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. S’aprova per 
unanimitat dels socis presents a l’assemblea.  
 
 

2. Informe i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva de l’exercici de 2020 

 

La presidenta proposa l’aprovació de l’informe de la gestió de la Junta Directiva de l’exercici de 
2020. S’aprova per unanimitat dels socis presents a l’assemblea.   
 

La Dolors Ortiz dona la paraula al Sergi Vacchina, tresorer de l’Associació, per explicar els 

comptes anuals corresponents a l’exercici 2020: 

 

3. Aprovació, si escau dels comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31/12/2020 

 

En Sergi Vacchina, explica l’estat dels comptes de l’Associació corresponents a l’exercici 2020, 
es reflecteixen en el quadre següent: 
 

COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXERCICI 2020) 

DESPESES IMPORT INGRESSOS IMPORT 

Comissions -591,82 € Quotes socis 5.250,00 € 

Despeses professionals independents -63,93 €     

Manteniment dominis web -396,82 €     

Material -431,24 €     

TOTAL DESPESES -1.483,81 € TOTAL INGRESSOS 5.250,00 € 

DIFERÈNCIA 3.766,19 €     

 
Els comptes es tanquen amb l’import positiu de 3.766,19 €, que és el resultat de la diferència 
entre 5.250 € d’ingressos i 1.483,81 € de despeses. Es proposa posar aquest import s’apliqui com 
a romanent. 
 
També explica que s’ha detectat un error de comptabilitat, ja que s’havien deixat d’anotar 
802,67 €, que s’ha regularitzat en aquest exercici.  
 



 

Seguidament exposa el balanç de situació dels comptes: 
 

 

Comenta que en el balanç ja s’hi Inclou regularització de la quantitat de 802,67. 
 
Sotmesos a votació, s’aproven els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 de 
l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local per unanimitat dels socis presents a 
l’assemblea. Els comptes s’adjunten com a annex a aquesta acta i en formen part integrant. 
 
 

4. Aprovació, si escau del pressupost per a l’exercici 2021 

 

El Sergi Vacchina exposa el pressupost per a l’exercici 2021: 

 

 
 
El Sergi Vacchina explica que el pressupost per a l’exercici 2021 preveu uns ingressos de 5.500 € 

que són el resultat de les quotes de 130 socis. En realitat l’Associació compta amb 140 socis, 

però el principi de prudència fa que se’n computin, a efectes d’ingressos, només 130. 

 

ACTIU EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

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 15.270,70 € 11.504,51 €
TOTAL ACTIU 15.270,70 € 11.504,51 €

PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2020 EXERCICI 2019

Fons propis 5.750,00 € 5.750,00 €
Excedents d'exercicis anteriors(romanent) 5.754,51 € 2.650,37 €
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)* 3.766,19 € 3.104,14 €
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 15.270,70 € 11.504,51 €

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020

CONCEPTE IMPORT € CONCEPTE IMPORT €

Material 800,00

Aplicacions informàtiques 500,00

Manteniment domini i allotjament web 600,00

Despeses de professionals independents 2.800,00

Despeses de publicitat 500,00

Comissions i despeses bancàries 600,00

Impostos 150,00

Dietes i desplaçaments 250,00

Despeses extraordinàries, imprevistos 300,00

Total ingressos 6.500,00 Total despeses 6.500,00

PRESSUPOST 2021

INGRESSOS DESPESES

Quotes socis 6.500,00



 

Pel que fa a les despeses esmenta que s’inclou una partida de despeses informàtiques de 500 €. 

 
S’aprova el pressupost per  a l’exercici 2021, per unanimitat dels socis presents de 
l’Assemblea.  
 

La Dolors Ortiz dona novament la paraula a la presidenta per parlar del següent punt de l’ordre 

del dia. 

 

5. Lliurament Premi de treballs de recerca, Primera edició, 2021 

 

La presidenta manifesta que ens ha fet especial il·lusió haver convocat enguany la primera edició 
del Premi de treballs de recerca de la nostra Associació, destinat a persones juristes de les 
administracions locals, graduats en dret i estudiants del darrer any, amb una dotació econòmica 
de 1000€ i un accèssit per treballs finalistes. 
 
Les bases de la convocatòria es van publicar el mes de gener de 2021 i el procés d’elecció dels 
membres del Jurat va tenir lloc per part de la Junta Directiva en col·laboració amb el Consell 
Consultiu, en sessions virtuals de dates 14 de gener i 18 de febrer de 2021,  del qual va resultar 
la següent composició: 
 
Presidència: Dolors Canals Ametller - Professora Titular de Dret Administratiu UdG 
Vocals escollits per la Junta Directiva: companyes de junta: Dolors Ortiz, Marta Arxé i Beatriz 
Rovira 
Vocals a elecció del Consell Consultiu: companys associats: Manuel Mallo, Josep Manel Freijo i 
Sergi Monteserin. 
 
Tot i la difusió del premi realitzada, malauradament només s’ha presentat un treball. No obstant 
això, estem molt orgullosos del nivell del treball que s’ha presentat i  que ha estat guardonat 
amb el primer Premi de Treballs de Recerca de l’Associació Catalana de Juristes de 
l’Administració Local. El treball es titula “El malson de l’alcalde hindú i la curiositat del jurista 
persa. La tramitació d’un expedient de recuperació de domini públic amb entrada en domicili: 
aspectes procedimentals i constitucionals” 
 
El seu autor és en Ricard Brotat i Jubert, company associat i cap de serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Badalona. 
 
El Dictamen del Jurat es va adoptar per unanimitat. Els membres del Jurat van considerar que 
havia de ser mereixedor del Premi, per la seva originalitat en el tractament del tema abordat i 
la capacitat i d’apuntar la complexitat de l’ocupació del domini públic i la recuperació de la seva 
possessió. 
 
Properament podreu consultar el treball guardonat al nostre web. 

La presidenta manifesta que li hagués agradat que el lliurament del premi s’hagués pogut fer 

presencialment i en persona i dona la paraula al senyor Ricard Brotat, autor del treball 

guardonat. 

 

El senyor Ricard Brotat  elogia la iniciativa de l’Associació en la convocatòria del Premi. Destaca 

el paper essencial que tenen els funcionaris en les administracions locals i el fet que no sempre 



 

són degudament valorats. Agraeix al Jurat la concessió del premi. Parteix d’un treball de caire 

clàssic que pretén reivindicar el domini públic com un espai de llibertat. El tema del treball, 

consistent en l’ocupació d’un carrer, és recurrent. És un tema en el qual hi conflueixen diferents 

drets fonamentals involucrats, com ara el de la inviolabilitat del domicili, el dret de reunió o el 

de manifestació. 

 

La presidenta reitera la seva felicitació a l’autor del treball i convida tots els assistents a llegir-lo, 

no només per la seva qualitat jurídica sinó també perquè el seu plantejament és molt divertit. 

El treball serà publicat a la pàgina web de l’Associació.  

 

6. Presentació de candidatures a la Junta Directiva 

 

La presidenta recorda que avui és el dia assenyalat per a l’elecció de la nova Junta Directiva. La 

Montse Escudé ha presentat la seva candidatura. Li agraeix especialment que agafi el seu relleu, 

considera que ha muntat una candidatura molt maca que combina l’experiència de membres de 

la Junta actual i gent nova. Cedeix la paraula a la Montse Escudé. 

 

La Montse Escudé agraeix les paraules de la presidenta. Explica que inicialment no tenia cap 

intenció de liderar la candidatura sinó que simplement voli ser-hi, però li van demanar amb 

insistència i això la va encoratjar a presentar-se i la va estimular a buscar gent nova, diversa en 

el territori. També li hagués agradat que hi hagués hagut més paritat, però no ha estat possible, 

s’ha demostrat que a l’Administració local hi ha una quantitat molt important de dones. 

 

Explica que treballa des de l’any 1996 a la Diputació de Barcelona i sempre pel territori. Fins ara 

era secretària de la Junta. Seguidament passa a presentar els diferents membres que integren 

la seva candidatura: 

 

- La Dolors Ortiz que treballa a l’ajuntament de Vallgorguina, fins ara era vocal de la Junta i 

passarà a ser-ne secretària. És la formigueta de l’Associació, fent una feina poc visible, però 

imprescindible per al seu bon funcionament, tenir la llista d’altes i baixes al dia, correus... 

 

- En Sergi Vacchina, tresorer de la Junta actual i futura, de qui destaca la seva capacitat pels 

números. 

 

- En Ramon Rigol que s’incorpora com a secretari de l’ajuntament de Masquefa. En destaca que 

és un gran jurista i una encantadora persona. 

 

- La Trini Capdevila, formadora en activitats i urbanisme, coneguda per tots, que treballa a 

l’ajuntament de Santpedor. 

 

- La Cèlia Guillot, treballa a la Diputació de Barcelona, especialista en contractació administrativa 

i sòcia de la Asociación de Letrados de las Entidades Locales. 

 

- La Montse Leoz de l’ajuntament de Tarragona i urbanista. 

 



 

- La Sandra Cortiella, que treballa a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans. Li fa molta il·lusió 

que formi part de la nova Junta. 

 

- La Gemma Freixa, que treballa a l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. La va conèixer per 

la feina, és molt jove, i en destaca que es planteja moltes coses, li va agradar molt i la va perseguir 

per formar part de la Junta. 

 

La pandèmia ha d’ajudar a incorporar gent de tot el territori. Hem aconseguit mantenir el 

contacte malgrat la distància. És bo incorporar gent que no sigui de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. El programa en el dos primers mandats va consistir en donar a conèixer l’Associació, 

en el tercer era consolidar-la i ara al seu entendre cal fer un pas més endavant, cal millorar. Un 

dels objectius és que no tot es decideixi a la Junta sinó fer saber les propostes i tirar-les endavant. 

També creu que cal reforçar el tema de la intervenció en l’elaboració de les normes, pel 

coneixement que es té dels ajuntaments, s’han de fer veure. Considera que l’Associació ja ha fet 

passes endavant. Ens hem de donar a conèixer al nou Govern. És important sobretot proposar 

noves activitats, la convocatòria de la 2na edició dels Treballs de recerca al setembre, a fi que hi 

hagi més temps per preparar els treballs i per garantir que hi hagi més concurrència. 

 

Esmenta també el tema dels formadors. Com a efecte de la situació de pandèmia va quedar tot 

aturat, però s’ha de reactivar. S’ha fet una borsa de formadors/es, en diferents àrees 

especialitzades, per oferir-nos a les diferents administracions locals quan sigui necessari. 

 

Recorda un tema que la preocupa molt perquè el viu al seu dia a dia, que és el dels petits 

municipis, per l’exigència de responsabilitat i accions que no tenen capacitat d’afrontar. 

Esmenta per exemple el fet de no poder tenir en plantilla un arquitecte o un enginyer, amb les 

possibles responsabilitats, fins i tot penals, que això pot originar. No sap com, però creu que 

aquest tema s’ha de resoldre, potser a través dels consells comarcals. En tot cas, és un tema que 

la preocupa molt i que s’ha de posar sobre la taula ja. 

 

També creu que s’ha d’activar la pàgina web. Demana si hi ha preguntes, però no se’n planteja 

cap. 

 

Dóna les gràcies a la Cristina Benítez per confiar en ella. Comenta que és molt feliç a l’Associació, 

que creu que l’enriqueix molt des de tots els punts de vista. Acaba la seva intervenció donant 

les gràcies a tots els membres que integren la seva candidatura, per participar-hi. 

 

Intervé la Dolors Ortiz per felicitar la Cristina Benítez la seva  tasca, que sap que ha estat 

especialment difícil per la situació de pandèmia. 

 

El senyor Àlex Torner també intervé per reiterar el que ha dit la Dolors Ortiz i per encoratjar la 

nova Junta, que creu que segur que ho sabran fer molt bé amb la gent que continua i les noves 

incorporacions. 

 

 

7. Elecció de càrrecs 



 

 

La presidenta recorda que segons les Bases, la candidatura és completa i, per tant, s’ha de votar 

en bloc. 

 

Sotmesa a votació al candidatura encapçalada per la Montse Escudé per integrar la nova Junta 

directiva de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local, s’aprova per unanimitat 

dels socis presents de l’Assemblea.  

 

La Montse Escudé, nova presidenta entrant, intervé de nou per agrair a tots els membres de 

l’Assemblea la seva confiança. 

 

La presidenta sortint afegeix que és una feina molt maca, però comporta representar un 

col·lectiu i això és una gran responsabilitat i genera molta feina. Seguidament dona la paraula 

de nou a la Montse Escudé. 

 

La Montse Escudé diu que li sap greu no estar en plena forma, ja que ha tingut molta febre tot 

el dia, però agraeix de nou a l’Associació la seva confiança. Diu que la propera assemblea serà 

presencial i que voldria que fos a Lleida. 

 

 

8. Informació general 

 

No s’afegeix cap informació addicional. 

 

 

9. Precs i preguntes  

 
El senyor Ramon Rigol, membre de la nova Junta directiva es disculpa per haver arribat tard, li 
ha estat impossible fer-ho abans per motius laborals. 
 
La Sònia Pulido comenta que és important que la nova junta posi l’accent en el paper dels tècnics 
de l’administració local, Recorda que en una reunió a la Direcció General de l’Administració Local 
va constatar que no tenien clar quina era la funció dels juristes de l’administració local, cal posar 
en valor el nostre paper en el funcionament de l’administració. Desitja molta sort a la nova Junta. 
 
I, sense més temes a tractar, la presidenta sortint dona per finalitzada la sessió a les 20:03 hores. 
 
 
 
 
La presidenta sortint,      La presidenta entrant, 
 
 
 
Cristina Benítez       Montserrat Escudé 
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