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Recull dels principals esdeveniments del 2021
ACTES I ESDEVENIMENTS
BUTLLETÍ DE NOTÍCIES DE

PRIMER PREMI DE L’ASSOCIACIÓ A TREBALLS DE RECERCA

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE

Ricard Brotat, de l’Ajuntament de Badalona i membre de l’Associació, guanya el primer

JURISTES DE

premi a treballs de recerca convocat per l’Associació, dotat amb 1.000 euros.

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”.

@juristeslocals

S’ha publicat a la Revista Catalana de Dret Públic amb comentaris de Juli Ponce:

info@juristeslocals.cat

https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2021/12/15/comentari-a-lestudi-el-malson-delalcalde-hindu-i-la-curiositat-del-jurista-persa-la-tramitacio-dun-expedient-derecuperacio-de-domini-public-amb-entrada-en-domici/.

Acte lliurament diploma acreditatiu del premi per part de la Presidenta de l’Associació.

SEGONA EDICIÓ DEL PREMI A TREBALLS DE RECERCA
Els treballs que optin al premi s’hauran de trametre a l’adreça de correu electrònic indicat a la base tercera de la convocatòria,
com a máxim, fins al dia 10 d’abril del 2022 a les 23:59
El premi, de 1.000 euros, es lliurarà el dia de l’Assemblea General al mes de juny.
Podeu consultar-ne les bases a http://www.juristeslocals.cat/animat-i-participa/

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

•El 16 de juny, vam celebrar, telemàticament, l’Assemblea General Ordinària en la qual es van aprovar, per unanimitat, l’informe
•de gestió i el pressupost del 2021; es va lliurar el primer premi del treball de recerca a Ricard Brotat i es van nomenar els nous
mebres de la Junta Directiva: Montse Escudé, Dolors Ruiz, Sandra Cortiella, Trini Capdevila, Sergi Vacchina, Montse Leoz, Cèlia

•

Guillot, Ramon Rigol i Gemma Freixa.

•
•
•
•
•
•

SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta ha celebrat quatre reunions: el 14 de gener, el 15 d’abril, el 26 de maig i el 25 de setembre. En aquestes juntes hem
preparat activitats, l’assemblea anual i hem organitzat reunions amb diversos departaments de la Generalitat.
Aquest any hem començat a fer reunions híbrides, la qual cosa permet una dinàmica de treball diferent i molt flexible.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS EN TEMPS ESTRANYS
L’11 de febrer la psiquiatra Sara Crivillés i la psicòloga Clara López van impartir un taller sessió en línia sota el títol «Gestió
de les emocions en temps estranys» en la qual vam parlar dels avantatges i desaventatges del teletreball, de la gestó de
l’estrés i l’ansietat i de la gestió del temps.

SESSIÓ SOBRE RECURSOS HUMANS

El 25 de novembre, Concha Antón, lletrada
coordinadora del Servei d’Assistència en
Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona,
i Marcos Peña, lletrat de
l’Administració local en excedència i soci de
Montsero-Aramburu Abogados, van impartir
una interessantíssima sessió sobre recursos
humans. Els títols de les ponències van ser:
-

-

«Los procesos de estabilización dels
personal interino de los entes
locales».
«El Real Decreto Ley 14/2021, de
medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo
público»

PUBLICACIONS
•
•
•
•
•
•

«Resum del Decret llei 24/2011, de 26 d’octubre, d’accelaració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i
participades» de Montse Escudé
«L’incompliment de la justificació de les subvencions públiques» de Sergi Montserín.
«La transmissió de bars i restaurants: Llei 11/2009 o Llei 18/2020?» de Xavier Silvestre
«La suspensió dels terminis durant l’estat d’alarma» de Pere Farran
«Resum de les mesures adoptades al Reial decret 11/2020 (BOE 01.04.2020)» de Maria Abarca
«Resum de les mesures aplicables als ens locals contingudes als decret lesgislatius 7/2020 i 8/2020. Informació actualitzada
a 25 de març de 2020» de Maria Abarca

Podeu llegir aquests articles a: http://www.juristeslocals.cat/category/blog-opinio-juridica/
Us animem a escriure i a enviar-nos els vostres articles.

ALTRES ACTIVITATS
Hem presentat al·legacions al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació
de l’activitat econòmica
Hem tingut una reunió amb la Secretaria General d’Administració Local i Relacions amb l’Aran per parlar de la situació dels ens locals.
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COMPARTIM, DUBTEM, PENSEM, PROPOSEM, DEBATEM…
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