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Benvinguda 
 

El passat 31 de maig de 2018 es va publicar al 
DOGC la Resolució GAH/1018/2018, de 18 de maig, 
de nomenament de personal funcionari de carrera del 
cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de 
Catalunya. 

L’enhorabona als nous advocats i advocades del Cos 
d’Advocats de la Generalitat, i la benvinguda als nous 
associats d’AIAGEC: en Gerard Castells Alcubierre; 
na María Jesús Falcón Perez; na Maria Neus 
Panyella Carbó i en Rubèn Ramírez Fernández. 

Aprofito l’ocasió per destacar el paper de l’AIAGEC 
com associació que amb gairebé mig centenar 
d’advocats i advocades de la Generalitat associats, té 
com a principal raó de ser defensar els interessos 
professionals, fomentar el prestigi dels membres del 
cos, difondre el dret aplicable a Catalunya, amb la 
organització de cursos, jornades i ponències, essent 
també un espai distès i de trobada dels membres del 
cos on compartir aspectes de la professió d’interès 
per al col·lectiu. 

L’AIAGEC és una associació creada l’any 2005, 
durant aquests anys el valor que ha inspirat l’actuar 
de l’AIAGEC ha estat mantenir i fomentar la unitat i 
germanor del cos d’Advocats de la Generalitat, és per 
això que les altes en l’associació dels nous advocats i 
advocades és motiu de gran satisfacció i alegria. Us 
encoratgem a participar activament a l’AIAGEC, 
aportant les idees que considereu i efectuant la 
crítica sempre constructiva, quan ho estimeu oportú. 

Enhorabona i benvinguts!! 

Víctor Siles 

President de l’AIAGEC 

Activitats AIAGEC  
Ponència-sopar al Círculo Ecuestre amb Joan 
Ridao 

El passat dijous 14 de juny va tenir lloc al Círculo 
Ecuestre de Barcelona la ponència del Lletrat del 
Parlament de Catalunya, Joan Ridao i Martín, en la 
que va tractar el tema Propostes per a la millora de la 
participació i la regeneració democràtica.  

 

Finalitzada la magistral intervenció del ponent es va 
obrir un interessant debat entre els advocats i 
advocades assistents. Tot seguit es va donar pas al 
sopar en el que vam gaudir de la companyia d’en 
Joan Ridao.  

La Junta agraeix la participació i interès dels 
associats en l’esdeveniment. Vist l’èxit, s’obre el cicle 
de ponències amb intervencions de professionals del 
dret de reconegut prestigi.  

Hem penjat més fotografies que il·lustren 
l’esdeveniment a la pàgina web de l'associació. Hi 
podeu accedir aquí. 

 

ESTEM ACTIUS A TWITTER             

>>@AIAGEC<<  

https://aiagec.com/actualitat/
https://twitter.com/AIAGEC
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IV Congreso del Consejo Superior de 
Letrados y Abogados de Comunidades 
Autónomas 
Us recordem que 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. 

El congrés es celebrarà a Sevilla, els dies 4 i 5 
d’octubre. El programa està en procés d’elaboració, 
tot i això us podem fer el següent avanç: 

Dia 4 d’octubre: Tarda.  

        17:00 hores   Reunió de la Assemblea del 
Consejo Superior de Letrados y Abogados de 
Comunidades Autónomas.  

        21:30 hores   XXV Aniversari de la constitució 
de la Asociación de Letrados de la Junta de 
Andalucía (Acte/cocktail). 

Dia 5 d’octubre: Matí (de 9:00 a 14:00) . Seminari "La 
Defensa y Asesoramiento Jurídico de las 
Administraciones Públicas". 

Enguany el Congrés estarà protagonitzat pel XXV 
Aniversari de la constitució de la Asociación de 
Letrados de la Junta de Andalucía 

Us animem a assistir a les jornades, aquells que ja 
ho tingueu clar o que no descarteu assistir, ens ho 
podeu dir per email, per poder anar gestionant les 
reserves a preus especials.  

Manual de Contractació Pública 
El Consejo Superior de Letrados y Abogados de 
Comunidades Autónomas està avançant la 
negociació amb l'editorial "El Derecho" per publicar 
un Manual sobre Contractació Pública amb 
fluxogrames on line. 

Recordem al associats interessats en col·laborar ens 
podeu contactar per email. 

 

 

Agenda 
Jornada sobre el nou procediment express 
contra l'ocupació.  
Enfoque XXI organitza pel dia 5 de juliol una jornada 
sobre les modificacion introduïdes per la Llei 5/2018 
en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges. Podeu 
cosultr el programa i contingut 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'esdeveniment 
aquí. 

 

Normativa 
Decrets de reestructuració dels Departaments 
de la Generalitat  
El DOGC de 8 de juny va publicar diversos decrets 
de reestructuració dels Departaments de la 
Generalitat, als quals podeu accedir aquí. En 
particular destaquem el Decret 27/2018, de 7 de juny, 
de reestructuració del Departament de la 
Presidència, aquí. 

Reial Decret 355/2018, de 6 de juny, de 
reestructuració dels departaments 
ministerials 
Es pot accedir al RD aquí. El desenvolupament en 
subsecretaries es pot trobar aquí. 

Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se 
modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, 
de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea, para regular la 
Orden Europea de Investigación. 
Aquí.  

mailto:%20aiagec2005@gmail.com
mailto:%20aiagaec2005@gmail.com
http://www.enfoquexxi.com/wp-content/uploads/seminaris/seminari_701.pdf
http://symposium.uoc.edu/12116/detail/idp-2018-_-collaborative-economy-challenges-and-opportunities-barcelona-21-22-junio.html
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=7638&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7638/1679303.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7831.pdf
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Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre 
Aquí. 

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en relación a la 
ocupación ilegal de viviendas 
Aquí. 

 

Jurisprudència 

Constitucional 
ATC 41/2018, de 16 de abril de 2018. Recurso 
de amparo 4644-2017. Inadmite a trámite el 
recurso de amparo 4644-2017, promovido por 
la Junta de Extremadura en proceso 
contencioso-administrativo 
Interlocutòria d'especial rellevància respecte de la 
cassació autonòmica. Teniu el text complert de la 
resolució aquí. També es fa esment a aquesta 
resolució, entre d'altres d’interès, a un article del 
Lletrat del TS Raúl Cancio, aquí.  

STC de 24 de maig de 2018, RI núm. 
3628/2018, relatiu a la Llei 39/2015, del 
procediment administratiu comú 
Important sentència recaiguda en el recurs 
d'incostitucionalitat interpossat per la Generalitat de 
Catalunya contra determinats preceptes de la Llei 
39/2015. Es plantegen qüestions relatives a la 
iniciativa legislativa, la potestat reglamentària i l'ús de 
mitjans electrònics en el procediment administratiu. 
Es declara la inconstitucionalitat de diversos 
preceptes de la Llei. 

Accés al text de la sentència aquí i al vot particular 
aquí. JR Chaves fa un resum i comentari de la 
sentència al seu blog, aquí. Rafael Jiménez Asensio 

té al seu blog una entrada sobre l'elaboració de 
disposicions generals després de la sentència, aquí. 

Unió Europea 
STJUE nº C-573/16 i 677/16 de 5 de juny de 
2018  
El TJUE modifica la seva doctrina sobre les 
diferències de tractament dels treballadors fixos i els 
treballadors amb contracte de duració determinada. 

La nostra companya Rosa Maria Pérez Pablo ha fet 
un breu comentari i resum de les esmentades 
sentències al qual podeu accedir aquí.  

Es tracta d'un tema rellevant i que pot resultar confús, 
estem especialment agraïts amb la Rosa per haver 
compartit el seu treball amb nosaltres. 

Civil 
Selecció de jurisprudència civil del Tribunal 
Suprem 
La revista El Notario del Siglo XXI, ha publicat el 
número de maig/juny 2018, amb una interessant 
jurisprudència del Tribunal Suprem en l'ordre civil, 
amb resum i text complert de les resolucions. Podeu 
consultar la selecció aquí. 

Contenciós Administratiu 
STS núm. 893/2018, de 31 de maig, (rec. núm. 
1321/2017), sobre expulsió d'estrangers com 
a conseqüència de condemna penal. 
S'estableix la doctrina jurisprudencial de l'article 57.2 
de la LO 4/2000 sobre expulsió d'estrangers 
condemnats per delictes amb pena mínima superior a 
un any. El comunicat del CGPJ fa un resum de la 
sentència aquí. El text complert el podeu trobar aquí. 

STS núm. 966/2018, de 8 de maig, (rec. núm. 
3765/2015), sobre acomiadament de 
funcionaris interins docents no universitaris 
cada 30 de juny. 
Declara la nul·litat d'aquests acomiadaments. El 
comunicat del CGPJ fa un resum de la resolució 
aquí. Accés a la sentència aquí. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6828.pdf
http://queaprendemoshoy.com/italo-calvino-y-la-casacion-autonomica/
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_052/2016-3628STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_052/2016-3628VPS.pdf
https://delajusticia.com/2018/05/31/parcialisima-inconstitucionalidad-de-la-ley-39-2015-segun-el-tribunal-constitucional/
https://rafaeljimenezasensio.com/2018/06/17/el-procedimiento-elaboracion-disposiciones-normativas-en-la-ley-39-2015-tras-la-sentencia-del-tribunal-constitucional/
https://aiagec.com/2018/06/20/breu-comentari-de-les-sentencies-dictades-pel-tribunal-de-justicia-de-la-unio-europea-el-05-06-2018-assumptes-c-574-16-i-c-677-16-per-rosa-maria-perez-pablo-advocada-de-la-generalitat-de-catalunya/
http://www.elnotario.es/index.php/tribunales/8630-sentencias-del-tribunal-supremo-numero-79
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-solo-cabe-expulsar-a-los-extranjeros-condenados-por-delitos-cuya-pena-minima-supere-el-ano-de-prision
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3788aab3da9b1d5d
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-en-los-meses-de-verano-de-los-profesores-interinos-de-centros-no-universitarios
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8421893&links=%223765%2F2015%22&optimize=20180618&publicinterface=true
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SSTS núm. 842/2018, 843/2018, de 23 de 
maig, y SSTS núm. 942/2018, 943/2018, de 5 
de juny, fixen la doctrina sobre el mètode de 
comprovació del valor real d'immobles a 
efectes de l'impost de transmissions 
patrimonials. 
El comunicat del CGPJ fa un resum de les quatre 
resolucions, podeu accedir-hi aquí. 

 

 

Publicacions 
Revista catalana de dret públic. Crisi 
econòmica i Administració pública 
El darrer número de la Revista catalana de dret 
públic conté una secció monogràfica sobre l'impacte 
de la crisi econòmica en l'Administració pública. 
Podeu accedir als articles de la secció monogràfica i 
la secció general de la revista, aquí. 

Destaquem l'article publicat per l'Advocat de la 
Generalitat, Xavier Padrós Castillon, "La contractació 
pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de 
canvis" que analitza els efectes de la crisi econòmica 
en relació a diferents aspectes de la contractació de 
les Administracions Públiques al llarg de la dècada 
que coincideix amb el període de vigència de la Llei 
de Contractes del Sector Públic de l’any 2007. Podeu 
accedir a l'article aquí. 

Biblioteca Jurídica del BOE 
El Butlletí Oficial de l'Estat disposa d'una secció 
d'accés obert i gratuït amb diverses obres complertes 
d'historia del dret, dret privat i dret públic. En 
particular destaca la inclusió complerta del tractat de 
dret administratiu i dret públic general de Santiago 
Muñoz Machado (edició de 2015). Podeu accedir al 
catàleg complert aquí. 

El procedimiento abreviado en la jurisdicción 
contencioso-administrativa: críticas, elogios 
y propuestas 
L'INAP publica el treball de la professora de dret 
administratiu Esther Rando Burgos sobre el 
procediment abreujat. Accés aquí. 

DILEMATA - Revista Internacional de Éticas 
Aplicadas 
La Revista Internacional de Éticas Aplicadas 
presenta un monogràfic sobre el bon govern i la 
transparència. Podeu veure el contingut i accedir als 
seus articles aquí. 

Una mirada crítica a les relacions laborals 
Ignasi Beltran publica al seu blog un butlletí de 
novetats i aspectes rellevants en matèries de 
relacions laborals i funció pública. Podeu accedir al 
resum del mes de maig aquí. 

Recopilació d'articles sobre contractació 
pública 
La web www.contratodeobras.com ha realitzat un 
recull d'articles d'accés electrònic relatius a la nova 
Llei de contractes del sector públic. Podeu consultar-
los aquí 

 

Fins aquí el segon butlletí AIAGEC. Un agraïment 
especial a la Rosa Maria Pérez Pablo i a Mercedes 
Nieto per les seves aportacions. 

Ja estem treballant en el proper número 

 

 

Ajudeu-nos: us recordem que ens podeu enviar 
qualsevol activitat, article, normativa, resolució 
administrativa o judicial que considereu interessant. 
Només cal que indiqueu "Butlletí AIAGEC" a 
l'assumpte de l'email dirigit a aiagec2005@gmail.com 
NO CAL que sigui una publicació d'actualitat, és 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/n56
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i56.2018.3113
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508561
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/index
http://ignasibeltran.com/2018/05/30/una-mirada-critica-a-las-relaciones-laborales-boletin-num-14-mayo-2018/
http://contratodeobras.com/2018/06/bibliografia-en-la-red-veintiun-21-nuevos-articulosentradas-sobre-contratacion-publica/
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
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suficient si considereu que pot resultar útil a altres 
companys. 
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