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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 15/10/2020 

 

La podreu consultar íntegrament en aquest enllaç: 

 

http://www.juristeslocals.cat/wp-content/uploads/2020/10/201015-M-Acta-

Assemblea-ordin%C3%A0ria-2020-2.pdf 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓ 

 

TRES ANYS I UNA PANDÈMIA 

 

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. 

 

 

 

  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea 

del dia 15 d’octubre del 2020 

2. Informe i aprovació, si escau, de la 

gestió de la Junta Directiva de 

l’exercici de 2020 

3. Aprovació, si escau dels comptes 

anuals corresponents a l’exercici 

tancat a 31/12/2020 

4. Aprovació, si escau del pressupost 

per a l’exercici 2021 

5. Lliurament Premi de treballs de 

recerca, Primera edició, 2021 

6. Presentació de candidatures a la 

Junta Directiva 

7. Elecció de càrrecs 

8. Informació general 

9. Precs i preguntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juristeslocals.cat/wp-content/uploads/2020/10/201015-M-Acta-Assemblea-ordin%C3%A0ria-2020-2.pdf
http://www.juristeslocals.cat/wp-content/uploads/2020/10/201015-M-Acta-Assemblea-ordin%C3%A0ria-2020-2.pdf
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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 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, Alex 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/juristeslocals  

@juristeslocals 

(actualment amb més de 1.600 seguidors)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/juristeslocals
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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’Alex 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. 

 

Cristina Benitez 

Presidenta 

 

 

ACTIVITATS DE L’EXERCICI 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPARS JURÍDICS 

 

 

 
 



 
  

Assemblea general ordinària de 

l’Associació Catalana de Juristes 

de l’Administració Local  

DIMECRES 

16 DE JUNY DE 2021 

ASSEMBLEA TELEMÀTICA 

 
  

 

   

Assemblea general ordinària de l’Associació Catalana de Juristes de 

l’Administració Local   
5 

 

PUBLICACIONS: 

 

L’any 2020 ha estat força 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 

Benitez (febrer 2020). 

 

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) 

 

 

PUBLICACIONS 

 

 

 

 

 

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-reial-decret-llei-82020-17-marc-

mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-

front-limpacte-economic-i-social-del-covid-

19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-

general/ 

 

 

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/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/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-decret-llei-172019-23-desembre-mesures-urgents-per-millorar-lacces-lhabitatge-cristina-benitez/
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/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/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
http://www.juristeslocals.cat/principals-mesures-del-reial-decret-llei-82020-17-marc-mesures-urgents-extraordinaries-per-fer-front-limpacte-economic-i-social-del-covid-19-per-maria-abarca-martinez-secretaria-general/
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-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-aplicables-als-ens-locals-contingudes-als-decrets-legislatius-72020-i-82020-informacio-actualitzada-25-marc-2020/
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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. 

 

 

 

PREMI TREBALLS DE RECERCA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES 

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 

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 

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/ 

 

 

http://www.juristeslocals.cat/la-suspensio-

dels-terminis-durant-lestat-dalarma-per-

pere-ferran-castella-lletrat-lajuntament-

barcelona-jurista-local/ 

 

 

 

http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-

labus-la-temporalitat-les-administracions-

publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-

del-departament-justicia-la-generalitat-

catalunya/ 

 

 

 

 

 

PREMI JURIDIC 

 

Accés a les bases i convocatòria en aquest 

enllaç: 

 

http://www.juristeslocals.cat/convocatoria-

del-premi-treballs-recerca-lassociacio-

catalana-juristes-ladministracio-local/ 

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/
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/
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/
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/
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/
http://www.juristeslocals.cat/la-suspensio-dels-terminis-durant-lestat-dalarma-per-pere-ferran-castella-lletrat-lajuntament-barcelona-jurista-local/
http://www.juristeslocals.cat/la-suspensio-dels-terminis-durant-lestat-dalarma-per-pere-ferran-castella-lletrat-lajuntament-barcelona-jurista-local/
http://www.juristeslocals.cat/la-suspensio-dels-terminis-durant-lestat-dalarma-per-pere-ferran-castella-lletrat-lajuntament-barcelona-jurista-local/
http://www.juristeslocals.cat/la-suspensio-dels-terminis-durant-lestat-dalarma-per-pere-ferran-castella-lletrat-lajuntament-barcelona-jurista-local/
http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-labus-la-temporalitat-les-administracions-publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-del-departament-justicia-la-generalitat-catalunya/
http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-labus-la-temporalitat-les-administracions-publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-del-departament-justicia-la-generalitat-catalunya/
http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-labus-la-temporalitat-les-administracions-publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-del-departament-justicia-la-generalitat-catalunya/
http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-labus-la-temporalitat-les-administracions-publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-del-departament-justicia-la-generalitat-catalunya/
http://www.juristeslocals.cat/cop-defecte-labus-la-temporalitat-les-administracions-publiques-per-laura-abello-figueras-lletrada-del-departament-justicia-la-generalitat-catalunya/
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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 

Vocals escollits per la Junta Directiva: Dolors Ortiz, Marta Arxé i Beatriz Rovira 

Vocals a elecció del Consell Consultiu: Manuel Mallo, Josep Manel Freijo i Sergi 

Monteserin. 

 

El treball presentat per en Ricard Brotat i Jubert, company associat i cap de 

serveis jurídics de l’Ajuntament de Badalona, sota el títol “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” va ser 

àmpliament analitzat i debatut pels membres del Jurat; i van considerar, per 

unanimitat, 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. 

 

 

COMPTES ANUALS 2020 

 

 

COMPTE DE RESULTATS 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 €     
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BALANÇ 2020 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020 

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 € 

   
Inclou regularització de la quantitat de 802,67  
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PRESSUPOST 2021 

 

PRESSUPOST 2021 

INGRESSOS DESPESES 

CONCEPTE IMPORT € CONCEPTE IMPORT € 

Quotes socis 6.500,00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva 

Juny 2021 

 

   

 


