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Assemblea General  
 

El passat 17 de juliol es va celebrar la primera 
Assemblea General després de la renovació de la 
Junta Directiva. 

L’assemblea va ser un èxit d’assistència i participació 
d’associats i associades. El President de l’AIAGEC 
va exposar els esdeveniments produits durant el 
primer semestre de l’any, així com el posicionament 
adoptat per part de la Junta. Tot seguit es va obrir un 
enriquidor debat, finalment l’assemblea va expressar 
el total recolzament a les decisions i posicionament 
adoptat per la Junta. 

En un altre punt de l’ordre del dia, es va informar de 
les reunions mantingudes amb el Director del 
Gabinet, en la que la Junta de l’AIAGEC va traslladar 
les necessitats per millorar la carrera professional. Es 
va destacar la bona acollida i predisposició del 
Director. També es va informar de l’avançat estat en 
que es troba el protocol de col·laboració del Gabinet 
Jurídic amb el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, consistent en obrir la possibilitat que 
advocats de la Generalitat puguin redactar informes 
sobre la matèria, percebent una retribució econòmica 
com a contraprestació. 

En un altre ordre de coses, es va informar de les 
despeses de gestió i activitats realitzades el primer 
semestre, així com de les activitats programades per 
al segon semestre. 

Finalment es va fer un recordatori per al pagament de 
les quotes pendents d’aquells associats i associades 
que no ho han fet, i es va donar la benvinguda als 
nous associats.  

Un cop finalitzada l’assemblea es va donar pas a una 
copa de cava acompanyada d’un petit aperitiu en el 

que el President va aprofitar per desitjar unes bones 
vacances d'estiu.  

 

 

 

 

 

SEGUIU-NOS A TWITTER             

>>@AIAGEC<<  

 

 

 

https://twitter.com/AIAGEC
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Activitats AIAGEC  
Ponència-sopar el 20 de setembre, a l’Hotel 
Barcelona Catedral, amb el Director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Vist l’èxit de l’anterior ponència del Lletrat del Parla-
ment de Catalunya, Joan Ridao i Martín, celebrada al 
Círculo Ecuestre de Barcelona, continuem amb el 
cicle de ponències seguides de sopar. Aquesta 
vegada el ponent convidat és el Director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, Sr. Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, que tractarà el següent tema: La Proposició 
de Llei de protecció integral dels alertadors. 

Tant per l’interès de la matèria a tractar com per la 
rellevància del ponent, us animem a que assistiu, 
aquells que encara no us heu apuntat, us recordem 
que encara està obert el termini per inscriure’s. 

 

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 
Abo-gados de Comunidades Autónomas, el IV 
Congreso del Consejo Superior de Letrados y 
Abogados de Co-munidades Autónomas. 

Com us vam avançar, finalment el Congrés es cele-
brarà a Sevilla, els dies 4 i 5 d’octubre.  

El dia 4 d’octubre es celebrarà l’Assemblea del Con-
sejo Superior de Letrados y Abogados de Comu-
nidades Autónomas.  

Després de l’Assemblea està previst un còctel de 
cele-bració del XXV Aniversari de la creació del 
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, al Real 
Alcázar de Sevilla. 

El 5 d’octubre tindrà lloc la Jornada commemorativa 
del XXV Aniversari del Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía, amb el següent programa. 

•  9:00h. Recepción y entrega de documentación 

•  9:15h.  Presentación. 

- D. Joaquín Gallardo Gutiérrez. Presidente de la 
Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía. 
Letrado de la Junta de Andalucía. - D. Luis Moll 
Fernández-Figares. Presidente del Consejo Superior 
de Letrados y Abogados de Comunidades 
Autónomas. Letrado de la Comunidad de Madrid. 

• 9:30 h. 1ª Ponencia.- El estatuto jurídico de los 
Letrados y Abogados de las Comunidades 
Autónomas. D. Jesús Jiménez López. Jefe del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Letrado 
de la Junta de Andalucía. Presenta: D. Joaquín María 
Barrón Tous. Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de 
la Consejería de Turismo. 

• 10:15 h. 2 ª Ponencia.- El Letrado de la Admi-
nistración Pública en el Sector Público Instrumental. 
D. Vicente Fernández Guerrero. Presidente de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI). Letrado de la Junta de Andalucía. 

Presenta: Dª. María Luisa Amate Ávila. Letrado de la 
Junta de Andalucía. 

• 11:00 H. 3 ª Ponencia.-   Las relaciones entre los 
Letrados y Abogados de las Administraciones Públi-
cas y El Poder Judicial. D. Eduardo Hinojosa 
Martínez. Magistrado de la Sala de lo C-A con sede 
en Sevilla del TSJA. Letrado de la Junta de 
Andalucía exc. 

Presenta: Dª. Carmen Carretero Espinosa de los 
Monteros. Letrada del Parlamento de Andalucía 
(Comisión de Servicios). Letrada de la Junta de 
Anda-lucía. 

• 11:45 H Pausa Café. 

• 12:30 1ª Mesa Redonda: Representación y Defensa 
de Autoridades y Funcionarios Públicos. Dª María Del 
Amor Albert Muñoz. Letrada de la Junta de 
Andalucía. Jefa de Asuntos Contenciosos del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. D. Xavier 
Uríos Aparisi. Abogado de la Generalitat de Cataluña. 
Jefe de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico 
de la Generalitat de Cataluña. Vicepresidente 2º del 
Consejo Superior de Letrados y Abogados de 
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Comunidades Autónomas. D. José Luis Fernández 
Ortea. Abogado del Estado. 

Modera: Dª. María Dolores Blanco Aguilar. Letrada 
de la Junta de Andalucía. Jefa del Servicio Jurídico 
Provincial de Córdoba.  

• 13:15h:  2ª Mesa Redonda: Retos actuales de los 
Letrados y Abogados de las Administraciones 
Públicas. Dª Ana Parody Villas. Letrada de la Junta 
de Andalucía. Jefa del Servicio Jurídico Provincial de 
Málaga. D. Eusebio Pérez Torres. Abogado del 
Estado. Jefe de la Abogacía del Estado en 
Andalucía. D. Pablo de la Cruz López. Letrado de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Vicesecretario 
General y del Consejo de Administración de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.  

Modera: Dª. Alejandra Guerrero Soro. Letrada de la 
Junta de Andalucía. 

• 14:00 h Clausura.  

Don Francisco del Río Muñoz. Abogado del Estado. 
Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
hasta 2012. Miembro de Honor de la Asociación de 
Letrados de la Junta de Andalucía. 

Pel que fa a l’allotjament i transport, els organitzadors 
disposen d’ofertes especials, aquells que estigueu 
interessats podeu contactar amb la Junta al mail 
aiagec2005@gmail.com i us facilitarem tota la 
informació. 

 

Conveni de Col·laboració en la Formació 
signat entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona i l’AIAGEC.  
 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ha signat 
un conveni amb l’Associació Independent d’Advocats 
i Advocades de la Generalitat de Catalunya, per 
col·laborar en la formació que imparteix l’ICAT. El 
Conveni el van signar el proppassat 23 de juliol a la 
seu de l’ICAT, el Sr. Manel Albiac Cruxent, Degà de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, i el Sr. 
Víctor Siles Marc, President de l’Associació Indepen-
dent d’Advocats i Advocades de la Generalitat. 

En el marc d’aquest conveni l’AIAGEC col·laborarà 
amb l’ICAT posant a la seva disposició advocats i 
advocades de la Generalitat que formen part de 
l’associació, i que estiguin interessats en impartir 
cursos i seminaris que tractin matèries de la seva 
especialitat, i que l’ICAT ofereix als seus col·legiats i 
a altres professionals del dret. 

El Conveni igualment recull el compromís d’ambdues 
parts en difondre aquelles activitats que s’organitzin 
relacionades en l’àmbit del coneixement del dret, i 
que puguin resultar d’interès per als respectius 
associats o col·legiats. 

 

Aquí 

  

mailto:aiagec2005@gmail.com
https://aiagec.com/2018/07/26/conveni-de-col%c2%b7laboracio-en-la-formacio-signat-entre-licat-i-laiagec/
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Agenda 
Curs sobre LAS IMPLICACIONES PENALES 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, organitzat 
pel Consejo General del Poder Judicial. 
 

Us informem del següent curs que organitza el 
Conse-jo General del Poder Judicial: 

“IMPLICACIONES PENALES EN LA CONTRATA-
CIÓN PÚBLICA”, que es celebrarà a Madrid els dies 
26 a 28 de setembre.  

La possibilitat de participar en aquesta formació és 
fruit de l’acord subscrit entre el Consejo Superior de 
Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas i 
el Consejo General del Poder Judicial.  

Només es disposa d’una plaça reservada per 
advocat/lletrat de comunitat autònoma. Els criteris de 
selecció de candidats seran els mateixos que s’han 
utilitzat en cursos anteriors, fixats per la Comisión del 
Consejo Superior. 

Si hi esteu interessats caldria que ens ho comuniqué-
ssiu contestant al mail aiagec2005@gmail.com 
abans del dia 18 de setembre. 

 

Normativa 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 
 

Al BOE núm. 161 de 4 de juliol de 2018, s’ha publicat 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2018. Podeu accedir aquí. 

 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 
transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por 
pensiones con los trabajadores, prevención 
del blanqueo de capitales y requisitos de 
entrada y residencia de nacionales de países 
terceros y por el que se modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Es pot accedir al RDL aquí.  

Especial rellevància té el seu Títol V, que modifica la 
disposició final setena de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 

JR Chaves fa un comentari Reial decret Llei al seu 
blog, aquí.  

 

Jurisprudència 

Constitucional 
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2861-
2018, en relación con el artículo 86.3, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Conten-cioso-Administrativa, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio, por posible vulneración de los artículos 
122.1, 9.3, 14 y 24 de la CE. 

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 3 
de juliol, ha acordat admetre a tràmit la qüestió 
d'inconstitucionalitat núm. 2861-2018, plantejada per 
la Secció Primera de la Sala del Contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Castella-la Manxa, amb seu a Albacete, en el recurs 
d'apel·lació núm. 329-2015, en relació amb l'article 
86.3, paràgrafs segon i tercer, de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

mailto:aiagec2005@gmail.com
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9268
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12131
https://delajusticia.com/2018/09/03/penultima-prorroga-de-la-administracion-electronica-odisea-2020/
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administrativa, en la redacció de la Llei Orgànica 
7/2015, de 21 de juliol. 

Teniu el text complert de la resolució aquí.  

Unió Europea 
Recomanacions del TJUE als òrgans judicials 
nacionals, relatives al plantejament de qües-
tions prejudicials (2018/C 257/01). 

En línia amb el Reglament de Procediment del 
Tribunal de Justícia, el present text pretén recordar 
les característiques essencials del procediment 
prejudicial i els elements que els òrgans 
jurisdiccionals nacionals han de tenir en compte 
abans de plantejar qüestions prejudicials al Tribunal 
de Justícia, així mateix facilita a aquells òrgans 
jurisdiccionals indica-cions pràctiques sobre la forma i 
el contingut de la petició de decisió prejudicial. Tenint 
en compte que les peticions de decisió prejudicial 
han de notificar neces-sàriament, prèvia la 
corresponent traducció, a tots els interessats 
esmentats a l'article 23 del Protocol no 3 sobre 
l'Estatut del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i 
que la resolució del Tribunal de Justícia que posa fi al 
procediment prejudicial, per la seva banda, s'ha de 
publicar en totes les llengües oficials de la Unió 
Europea, és menester prestar la màxima atenció a la 
presentació de la petició de decisió prejudicial i, en 
particular, a la protecció dels dades de caràcter 
personal de les persones físiques a les que fa el 
procediment prejudicial. 

Podeu consultar la recomanació aquí 

Civil 
Selecció de jurisprudència civil del Tribunal 
Suprem 
La revista El Notario del Siglo XXI, ha publicat el 
número 80 corresponent als messos de juliol i agost, 
amb una interessant jurisprudència del Tribunal 
Suprem en l'ordre civil, amb resum i text complert de 
les resolucions. Podeu consultar la selecció aquí. 

 

Social 

Normes de composició i funcionament de la 
Sala Social del TSJ de Catalunya. 

Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de 
Gobier-no del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, rela-tivo a las normas de reparto y turnos 
para la composi-ción y funcionamiento de la Sala de 
lo Social. 

Podeu consultar l’acord aquí.  

 

Publicacions 
Revista Vasca Administración Pública. La 
aplicación del artículo 155 de la Constitución 
a Cataluña. Un examen de su dudosa 
constitucionalidad. 

El darrer número de la Revista Vasca d’Administració 
Pública, ha publicat un interessant article de Joan 
Ridao Martín, sota el títol La aplicación del artículo 
155 de la Constitución a Cataluña. Un examen de su 
dudosa constitucionalidad. Podeu accedir al número 
de la Revista, aquí. 

 

Curs de Dret Públic de Catalunya. Disponible 
la tercera edició totalment revisada i 
actualitzada, per Joan Ridao. 

Amb el suport del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest manual conté els grans eixos del sistema 
polític i institucional de la Generalitat de Catalunya, 
inclosa l’Administració local, a partir del marc 
constitucional, estatutari i normatiu vigent. Incorpora, 
a més, tota la doctrina constitucional, consultiva i 
científica de referència. 

Més informació aquí.  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:257:TOC
http://www.elnotario.es/index.php/tribunales/8758-sentencias-del-tribunal-supremo-numero-80
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9745
http://www.ivap.euskadi.eus/informacion/rvap/r61-vedrvap/es/
https://www.marcialpons.es/libros/curs-de-dret-public-de-catalunya/9788491235255/
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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 

 

La Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, en el número 9, del mes 
d’abril, ha publicat un article sobre les VTC. 

Resum: En los últimos años, el sector del taxi se 
enfrenta a la incursión de la economía colaborativa 
en el transporte urbano de viajeros en automóviles de 
turismo. Plataformas como Uber o Cabify intentan 
hacerse un hueco en este sector monopolizado por el 
taxi, no sin originar un importante conflicto acerca de 
la legalidad de su actividad. En este sentido, el 
tránsito de la utilización del modelo de transporte 
colaborativo al regulado arrendamiento de vehículo 
con conductor (VTC) ha insertado a este último en la 
disputa al servir como base legal de actuación de 
dichas plataformas. Este estudio pretende analizar 
todas estas cuestiones y cómo se está solventando 
la pugna entre el sector del taxi y el avance 
imparable de los VTC, en concreto lo relativo a la 
problemática regla 1/30 y su tratamiento 
jurisprudencial. Podeu accedir a l’article aquí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins aquí el tercer número del butlletí AIAGEC. 
Després de la parada estival hem fet un repàs 
especial de l'activitat de l'associació. Al proper 
número farem un recull més extens de jurisprudència. 
A aquests efectes us recordem que necessitem la 
vostra ajuda: envieu qualsevol activitat, article, 
normativa, resolució administrativa o judicial que 
considereu interessant al nostre email 
aiagec2005@gmail.com 

 

 

 

http://contratodeobras.com/2018/06/bibliografia-en-la-red-veintiun-21-nuevos-articulosentradas-sobre-contratacion-publica/
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10470
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
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