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Presentació 
 

Us presentem el primer butlletí d'actualitat jurídica de 

l'associació independent d'advocats i advocades de 

la Generalitat de Catalunya.  

La nostra voluntat és oferir-vos una publicació 

quinzenal que serveixi tant per donar difussió a 

l'activitat de l'associació com per a compartir 

qualsevol informació que considereu d'interès per 

altres companys. 

Us encoratjem a què ens envieu qualsevol activitat, 

article, normativa, resolució administrativa o judicial 

que considereu interessant. Només cal que indiqueu 

"Butlletí AIAGEC" a l'assumpte de l'email adreçat a 

aiagec2005@gmail.com. 

 

ESTEM ACTIUS A TWITTER             

>>@AIAGEC<< 

 

Activitats AIAGEC  
 

Acte al Círculo Ecuestre amb Joan Ridao 
El proper 14 de juny tindrà lloc al Círculo Ecuestre de 

Barcelona un acte amb la intervenció de Joan Ridao 

Martín, lletrat del Parlament de Catalunya i ex 

Conseller del Consell de Garanties Estatutàries. A 

continuació de la ponència, s’obrirà un col·loqui-

debat entre els assistents i un cop conclòs l'acte hi 

haurà un sopar. Es tracta de buscar un ambient 

proper, distès i informal per tractar i debatre matèries 

d’interès jurídic. 

IV Congreso del Consejo Superior de 
Letrados y Abogados de Comunidades 
Autónomas 
Els lletrats de la Asociación de Letrados de la Junta 

de Andalucía estan preparant juntament amb el 

Consejo Superior de Letrados y Abogados de 

Comunidades Autónomas, el IV Congreso del 

Consejo Superior de Letrados y Abogados de 

Comunidades Autónomas. 

La previsió és que enguany el congrés es celebri a 

Sevilla, la setmana del 22 al 28 d’octubre. 

Si voleu participar com a ponents en el congrés 

contacteu amb nosaltres per email. 

Manual de contractació pública 
El Consejo Superior de Letrados y Abogados de 

Comunidades Autónomas negocien amb l'editorial "El 

Derecho" la publicació d'un Manual sobre 

Contractació Pública amb fluxogrames on line. 

Si esteu interessats en col·laborar-hi contacteu-nos 

per email. 

Us recordem que els membres de 

l'AIAGEC, a través del CSLACA, podeu 

obtenir assegurances d'Allianz amb 

condicions especials 

mailto:%20aiagec2005@gmail.com
https://twitter.com/AIAGEC
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
mailto:%20aiagaec2005@gmail.com
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Agenda 
 

V Congrés sobre els drets dels animals 
La Comissió de l'ICAB per a la protecció dels drets 

dels animals organitza els dies 31 de maig i 1 de juny 

de 2018 el Vè Congrés relatiu a la defensa i protecció 

dels seus drets. 

Teniu el programa i l'enllaç per la inscripció aquí. 

II Congreso de la colección "Filosofía y 
Derecho": Congreso Mundial sobre 
Razonamiento Probatorio 
La Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de 

Girona organitza els dies 6, 7 i 8 de juny el Congreso 

Mundial sobre razonamiento probatorio. 

Teniu el programa i l'enllaç per inscriure-us aquí. 

1st Women Business & Justice European 
Forum 
L'ICAB acull els dies 7 i 8 de juny el 1st Women 

Business & Justice European Forum amb l'objectiu 

de donar visibilitat al valor dels models d’èxit femení 

a través de les seves referents en el món de la 

justícia, empresarial, les noves tecnologies, les 

institucions i la societat en general. 

Podeu inscriure-us i accedir a la informació de l'event 

aquí. 

Jornada de dret del consum 
Enfoque XXI organitza el dia 14 de juny una jornada 

sobre dret del consum amb el programa i contingut 

que podeu consultar aquí. 

Nuevas formas de trabajo en plataformas 
digitales  
El 15 de juny, ESADE Law School-URL i el Instituto 

de Estudios Laborales de ESADE-URL organitzen 

una jornada per analitzar els reptes de les noves 

formes de treball en diverses plataformes digitals i el 

seu encaix en l'ordenament jurídic laboral.  

El programa i inscripció es pot realitzar aquí.  

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INTERNET, DERECHO Y POLÍTICA: 
COLLABORATIVE ECONOMY 
El Departament d'Estudis de Dret i Ciència Política de 

la Universitat Oberta de Catalunya organitza el 21 i 

22 de juny el XIV congrés internacional d'internet, 

dret i política, centrat aquest any en els reptes de 

l'economia col·laborativa. 

Podeu trobar tota la informació de l'event aquí. 

 

Normativa 
 

LLEI 2/2018, del 8 de maig, de modificació de 
la Llei 13/2008, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern. 
Accés al text aquí. 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2533-
2018, contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de 
modificación de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la 
Generalidad y del Gobierno 
El recurs s'interposa invocant l'article 161.2 CE, la 

qual cosa comporta la suspensió dels preceptes 

impugnats. Text aquí. 

DECRET 1/2018, de 19 de maig, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de 
competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
Accés al Decret aquí. 

Convalidación del Real Decreto-ley 2/2018, de 
13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
L'Acord de convalidació es va prendre el 10 de maig, 

publicació aquí. Accés al RDL aquí. 

 

 

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa944c5b43b74cf79c68d2b709ef3101d0bb035966dafa94d3b9314391fe10d6493e
http://www.catedradeculturajuridica.com/ES/1312/congresos/ii-congreso-de-la-coleccion-filosofia-y-derecho-congreso-mundial-sobre-razonamiento-probatorio.html
https://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc337d55782188395e5767312dd83b6e55d06c7cfcb51bc8c992cfcc703bc03b8f2fdd20d2815d79de1
http://www.enfoquexxi.com/wp-content/uploads/seminaris/seminari_697.pdf
https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=9e78a574dfcffe935e4a7c8e1&id=f1c0bc66c0
http://symposium.uoc.edu/12116/detail/idp-2018-_-collaborative-economy-challenges-and-opportunities-barcelona-21-22-junio.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6216.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7623/1675455.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6893
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059


Butlletí AIAGEC BUTLLETÍ #1 
MAIG, 2018 

 

BUTLLETI AIAGEC aiagec2005@gmail.com Pàgina | 3 

 

Jurisprudència 

Constitucional 
STC de 26 de abril de 2018, (recurs 6711/216), 
sobre la Llei canària 2/2016 d'ordenació 
territorial en relació amb la llei del sòl estatal. 
Teniu el text complert i un ampli comentari de la 

sentència aquí. 

STC 31/2018, de 10 de abril, (recurs 1406-
2014), sobre educació diferenciada per sexes 
i ensenyament de religió. 
Text complert publicat al BOE de 22 de maig, aquí.  

Civil 
Selecció de jurisprudència civil del Tribunal 
Suprem 
El darrer número de la revista El Notario del Siglo 

XXI, publica a la seva pàgina web una selecció de 

jurisprudència del Tribunal Suprem, amb resum i text 

complert de les resolucions. Podeu consultar la 

selecció aquí. 

STS de 18 d'abril de 2018 (rec. núm. 
2309/2017), sobre custòdia compartida i 
interès superior del menor en cas de 
residència dels pares en diferents països. 
Es denega la custòdia compartida. Text complert 

aquí. 

STS d'11 d'abril de 2018 (rec. núm. 751/2017) 
sobre els acords extracontractuals en les 
clàusules sòl. 
Accés i comentari a la sentència aquí. 

Contenciós Administratiu 
Selecció de sentències dictades en el nou 
recurs de cassació. 
L'Asociación de Letradas y Letrados del Gobierno 

Vasco (ALEGO-EJALE) publica a la seva pàgina web 

un recull de sentències dictades pel TS, classificades 

per matèries, amb un resum de la resolució. Podeu 

descarrega-vos el document de word aquí. 

STJUE de 26 d'abril de 2018, resol la qüestió 
prejudicial sobre l'Impost de Grans 
Establiments Comercials. 
El TJUE considera que l'impost no és contrari al 

principi de llibertat d'establiment i que no 

constitueixen ajudes d'estat. Comunicat de premsa 

del TJUE sobre la sentència, aquí. Text complert de 

la sentència relativa a l'impost de Catalunya aquí.  

STS de 23 de març de 2018 (rec. núm. 
176/2017) sobre prescripció d'actuacions 
d'inspecció tributària. 
El TS estableix que ultrapassar el termini del 

procediment d'inspecció obliga a l'Administració a 

dictar una resolució de represa expressa de les 

actuacions si se'n vol interrompre la prescripció.  

Accés al text de la sentència aquí.  

STS de 24 d'octubre de 2017 (rec. núm. 
5062/2016) sobre responsabilitat patrimonial 
de l'Estat legislador per aplicació de 
normativa contrària al dret de la unió (impost 
de successions).  
Resum i text de la sentència aquí. 

Social 
STS de 19 de març de 2018, (rec. núm. 
10/2016), sobre el còmput de les absències 
als efectes de l'acomiadament objectiu 
El TS considera que als efectes de computar els 

llindars del primer supòsit de l'article 52.d) de l'ET 

han de prendre's en consideració les absències del 

darrer any. Accés a la sentència aquí.  

STS núm. 419/2018, de 19 d'abril, sobre 
acumulació dels permisos de lactància 
El TS posa fi a la controvèrsia sobre l'acumulació 

dels permisos de lactància de l'art 37 ET. Teniu un 

resum de la sentència aquí, i el text complert aquí. 

STS 352/2018, de 2 d'abril, (rec. núm. 27/2017) 
sobre el dret del personal indefinit no fix a 
participar en processos de promoció interna. 
El TS reconeix el dret del personal de la Agencia del 

Agua y Medio Ambiente de Andalucía a participar en 

processos de promoció interna al personal. El 

https://www.linkedin.com/pulse/la-interesante-sentencia-del-tribunal-constitucional-de-fernando
http://boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6823.pdf#BOEn
http://www.elnotario.es/tribunales/8494-sentencias-del-tribunal-supremo-numero-78
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/45f79061aa3f473e/20180504
http://www.abogacia.es/2018/05/09/la-sentencia-del-ts-de-1142018-sobre-la-validez-de-los-acuerdos-extrajudiciales-en-las-clausulas-suelo-y-el-orden-publico-comunitario/#.WvLNdyZA4HE.twitter
http://www.alego-ejale.com/sentencias-dictadas-en-el-nuevo-recurso-de-casacion-clasificacion-por-materias/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180057es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0233&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337253&links=%22176%2F2017%22&optimize=20180403&publicinterface=true
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1176855
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348496&links=%2210%2F2016%22&optimize=20180413&publicinterface=true
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12965-el-tribunal-supremo-pone-fin-a-la-controversia-sobre-la-acumulacion-del-permiso-de-lactancia-/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8380026&links=%22419%2F2018%22&optimize=20180514&publicinterface=true
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comunicat de premsa del CGPJ fa un resum de la 

sentència aquí i el text complert de la sentència es 

troba aquí. 

Penal 
STS núm. 184/2018 de 17 d'abril de 2018 
sobre els marges d'error dels radars mòbils 
de trànsit. 
Fixa el marge d'error en un 5%, el mateix que pels 

radars fixos. Text complert de la sentència aquí.  

 

Publicacions 
Informe de les Comunitats Autònomes 2017 
L'institut de Dret Públic de Barcelona ha publicat 

l'informe anual sobre les comunitats autònomes. A la 

seva pàgina web, aquí, podeu descarregar la 

valoració general de l'estat autonòmic i accedir a 

l'índex de la publicació. 

GABILEX - Revista Del Gabinete Jurídico De 
Castilla-La Mancha 
El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha publica trimestralment la revista 

Gabilex, amb articles doctrinals sobre dret públic. 

Podeu accedir a tots els números de la revista aquí, i 

al número del primer trimestre de 2018 aquí. 

Butlletí de Govern Obert 
La Generalitat de Catalunya publica un butlletí de 

periodicitat mensual amb novetats sobre 

transparència, dades obertes i participació a les 

administracions públiques. Podeu accedir al butlletí 

d'abril aquí i a la resta de números aquí. 

Revista Vasca d'Administració Pública 
La Revista Vasca d'Administració Pública publica 

gratuïtament el seu contingut a la pàgina web. Podeu 

accedir al darrer número (gener-abril), aquí. 

Revista del Ministerio Fiscal 
El darrer número de la revista del Ministeri Fiscal 

tracta diversos aspectes de la protecció penal del 

patrimoni històric i cultural. Podeu accedir aquí.  

Cassació Autonòmica 
L'Asociación de Letradas y Letrados del Gobierno 

Vasco (ALEGO-EJALE) està realitzant un projecte 

col·laboratiu sobre el recurs de cassació autonòmica 

(informació aquí) com a conseqüència del qual estan 

realitzant la selecció jurisprudencial enllaçada amb 

anterioritat, i també estan publicant diversos articles 

sobre la cassació autonòmica que podeu trobar aquí.  

Per altra banda, el lletrat del TS Raúl Cancio escriu 

sobre la cassació autonòmica, i fa un repàs de 

diverses resolucions en un article d'opinió que podeu 

llegir aquí. 

Llibre recurs de cassació Ministeri de Justícia 
El Ministeri de Justícia publica gratuïtament la versió 

digital complerta de la monografia sobre el recurs de 

cassació. Teniu un resum del llibre i un enllaç per la 

descàrrega aquí. 

Necessitem la vostra col·laboració.   

Envieu a aiagec2005@gmail.com  

qualsevol informació que considereu 

d'interès per a la seva difusió al butlletí. 

Recursos administratius 
Article d'opinió de JR Chaves arran de la interessant 

sentència del TS de 21 de maig de 2018 

(rec.113/2017) sobre la no necessitat de recurs 

administratiu en determinats casos per la impugnació 

en via judicial. Article amb resum de la sentència 

aquí. 

Prejudicialitat penal 
La revista La Ley Penal ha publicat en obert l'article 

de l'inspector d'hisenda Delgado Sancho sobre la 

supressió de la prejudicialitat penal en el delicte 

contra la hisenda pública. Podeu accedir-hi aquí. 

Pobresa energètica, regulació jurídica i 
protecció dels drets de les persones 
La Federació de Municipis de Catalunya i l'insitut 

Transjus (UB) presentarà el 4 de juny el llibre 

'Pobresa energètica, regulació jurídica i protecció 

dels drets de les persones'. Teniu informació sobre la 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-que-el-personal-indefinido-no-fijo-de-la-Agencia-de-Agua-y-Medio-Ambiente-de-Andalucia-puede-participar-en-procesos-promocion-profesional
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Social%202%20abril%202018.pdf
https://supremo.vlex.es/vid/716102217?pbl_until=2018-11-01&pbl_auth_token=7711c84c37eee21ab7f0732d268df96d
http://idpbarcelona.net/publicaciones/informe-comunidades-autonomas/informe-comunidades-autonomas-2017/
http://gabilex.castillalamancha.es/numeros
http://gabilex.castillalamancha.es/sites/gabilex.castillalamancha.es/files/pdfs/revista_no_13_gabilex.pdf
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Publicacions/butlleti-de-govern-obert/butlleti21/
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Publicacions/butlleti-de-govern-obert/
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/revista_ministerio_fiscal_5_marcadores.pdf?idFile=d90d4e65-ec73-4fea-9b86-50a5793b0ff9
http://www.alego-ejale.com/proyecto-colaborativo-apuntes-sobre-el-recurso-de-casacion-autonomico/
http://www.alego-ejale.com/category/opinion/articulos-opinion/
http://queaprendemoshoy.com/italo-calvino-y-la-casacion-autonomica/
http://letradosentidadeslocales.es/2018/05/23/estudio-del-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-2/
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
https://delajusticia.com/2018/05/25/paso-de-gigante-frente-a-los-recursos-administrativos-inutiles/
http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEACtJTCq2NVA1TzYEYiO1xOSS0sQcl_xkW0MQO7MsNSQxydZALTMlxdYlxAAIjMxMjU2N1MpSi4oz8_NswzLTU_NKUgFYf_AnRwAAAA==WKE
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presentació del llibre i un resum de les jornades que 

es van realitzar al respecte, aquí. 

Presentació del llibre "Política i Govern a 
Catalunya. De la transició a l'actualitat" 
El 30 de maig es presenta a la llibreria Alibri el llibre 

"Política i Govern a Catalunya. De la transició a 

l'actualitat", amb la intervenció de Astrid Barrio, Joan 

Ridao, Salvador Martí i Gemma Ubasart. Teniu 

informació de l'event aquí. 

 

I fins aquí el primer butlletí AIAGEC. Esperem que us 

sigui d'utilitat i ens veiem en el proper número!. 

 

 

 

 

http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=25186&id2=1&idc=1
https://www.alibri.es/information/news/detail?news_id=1254
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