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Contingut 
1.- Assemblea General i sopar de Nadal 
2.- Activitats AIAGEC  
3.- Agenda 
 

Assemblea General i 
sopar de Nadal 
El 17 de desembre es celebrarà l’Assemblea General 
Ordinària de l’AIAEC. L’assemblea i posterior sopar 
tindrà lloc a l’emblemàtic Philippines Club, situat al 
Passatge Madoz núm. 5, 1er-1a , tocant la Plaça 
Reial de Barcelona. La primera convocatòria és a les 
19:30 h, la segona a les  20:00 h. 

L’ordre del dia és el següent: 

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea celebrada el 
17 de juliol de 2018 

2.- Informe d’activitats i estat dels comptes 

3.- Informació relativa a la reunió mantinguda amb el 
Director. 

4.- Proposta de determinació de criteris per adjudicar 
la confecció de dictàmens a partir del corresponent 
encàrrec del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic.  

5.- Activitats 2019. 

6.- Fixar quota anual associat. 

7.- Precs i preguntes. 

Un cop finalitzada l’assemblea es donarà pas al 
sopar que tindrà lloc al mateix lloc. 

 

 

 

 

 

 

Activitats AIAGEC  
Celebrada la II Ponència-sopar 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 va ser el Director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Miguel Ángel 
Gimeno Jubero, va tractar el següent tema: La 
Proposició de Llei de protecció integral dels 
alertadors. 

La ponència-sopar va tenir lloc el 20 de setembre a 
l’Hotel Barcelona Catedral, amb gran assistència 
d’advocats i advocades de la Generalitat.  

Després de la intervenció del Sr. Miguel Ángel 
Gimeno es va obrir un interessant debat amb tots els 
assistents. A continuació es va donar pas al sopar. 
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Conferències impartides amb la col·laboració 
de L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona 

En aplicació del Conveni de Col·laboració en la 
Formació signat entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona i l’AIAGEC, el proppassat 23 de juliol, 
diferents advocats de la Generalitat han pogut 
participar en les conferències organitzades per la 
secció de Dret administratiu de l’ICAT. 

La primera conferència va tenir lloc a la seu de l’ICAT 
el 29 de setembre de 2018 amb el Títol "La Llei 
38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari". 
Va intervenir de ponent el company Xavier Urios 
Aparisi, Director General d'Assumptes Contenciosos 
del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

La segona conferència va tenir lloc a la seu de l’ICAT 
el 19 de novembre, amb el Títol "Anàlisi de les 
Sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal 
Suprem sobre la reforma de la Llei de Costes i el nou 
Reglament General de Costes". Va intervenir de 
ponent la companyia Pilar García Cruz, advocada de 
la Generalitat. Cap de l'Assessoria Jurídica del 
Departament de Justícia. 

 

 

La tercera conferència va tenir lloc a la seu de l’ICAT 
el 3 de desembre, amb el Títol "La Llei 37/2015, de 
29 de setembre, de Carreteres". Va intervenir de 
ponent el company Rubén Ramírez Fernández, 
advocat de la Generalitat de Catalunya, adscrit a 
l’assessoria jurídica del Departament de Salut. 

 

Totes les conferències han estat un èxit per la 
qualitat dels continguts així com per l’interès que ha 
despertat en el col·lectiu. Fruit d’això l’AIAGEC ja 
està treballant amb l’ICAT en la programació de 
conferències i jornades per al 2019. 
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Participació jornada CG Abogacía española 

El Consejo General de la Abogacía Española va 
convidar al President de l’AIAGEC a participar en el 
Cicle anomenat “La Conferencia de los lunes”,  sota 
el títol <<La contaminación acústica: Acciones que 
pueden ejercitarse y jurisprudència>>. L’acte va tenir 
lloc a Madrid, a la seu del CGAE. La conferència va 
despertar gran interès entre el col·lectiu, fet que ha 
donat peu a que properament es publiqui un breu 
article a Newsletter Abogacía. 

 

 

 

Seguiu-nos a Twitter 
@AIAGEC 

 

 

Envieu-nos articles, normativa, 
jurisprudència o qualsevol material que 

considereu d'interés 
aiagec2005@gmail.com 

 

 

Assistència al Curs del Consejo General del 
Poder Judicial, celebrat a Segòvia 

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

 

Aquesta vegada una de les dues places reservades 
per advocat/lletrat de comunitat autònoma, ha estat 
adjudicada a l’Advocada de la Generalitat Teresa 
Andreu. La selecció es va fer seguint els criteris 
fixats per la Comisión del Consejo Superior. 

 

El curs va tenir una durada de tres dies, 8, 9 i 10 
d’octubre de 2018, i es va celebrar a Segovia, amb el 
títol <<La jurisprudencia en casación del Tribunal 

https://twitter.com/AIAGEC
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
mailto:%20aiagec2005@gmail.com
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Supremo y de los Tribunales Superiores de 
Justicia>>. 

Celebrat el IV Congreso del Consejo Superior 
de Letrados y Abogados de Comunidades 
Autónomas 

El Consejo Superior de Letrados y Abogados de las 
Comunidades Autónomas, junt amb la Asociación de 
Letrados de la Junta de Andalucía, ha celebrat a 
Sevilla el passat 5 d’octubre, les Jornadas XXV 
Aniversario Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía, sota el Títol “La representación, defensa y 
asesoramiento jurídico de las Administraciones 
Públicas”. 

La Jornada ha estat presentada pel President de la 
Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía i el 
del Consejo Superior de Letrados y Abogados de 
Comunidades Autónomas. A la Taula rodona per 
tractar la representació i defensa d’Autoritats i 
funcionaris públics, ha intervenigut l’Advocat de la 
Generalitat, Director General d’Assumptes 
Contenciosos, Sr. Xavier Urios Aparisi, que ha 
compartit Taula amb la Sra. María del Amor Albert 
Muñoz, lletrada de la Junta de Andalucía, Jefa de 
Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía, i amb el Sr. Luis Fernández 
Ortea, Advocat de l’Estat. 

 

La jornada va ser un èxit d’asssistència i participació, 
es van desplaçar a Sevilla associats i associades de 
l’AIAGEC que van tenir l’oportunitat d’enriquir-se, tot 
compartint les inquietuds, el coneixement i 

l’experiència que proporciona l’exercici de la 
professió, amb advocats i lletrats d’altres CCAA. 

Signatura Conveni de col·laboració amb 
l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

La Junta de Govern de l’ICAB va aprovar el passat 
mes d’octubre el Conveni de Col·laboració en la 
Formació amb l’AIAGEC. 

En el marc d’aquest conveni l’AIAGEC col·laborarà 
amb l’ICAB 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’ICAB ofereix als seus col·legiats i 
a altres professionals del dret. 

Com ja sabeu, ja disposem d’una oferta formativa per 
participar. 
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Agenda 
 

Programació de Cursos 2019 en col·laboració 
amb ICAB i ICAT 

Estem treballant amb l’ICAT i l’ICAB per oferir 
formació durant el 2019, amb la possibilitat que 
puguin intervenir advocats i advocades associats. 
Preveiem que durant el primer trimestre de 2019 ja 
us podrem informar d’ofertes formatives que se 
sumaran a les que heu rebut les darreres setmanes 
per participar en oferta formativa de l’ICAB. 

Ponències Sopar 2019 amb Héctor García 
Morago, Magistrat TSJCat. 

Continuem amb el cicle de Ponència-Sopar, aquesta 
vegada serà amb el Magistrat de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Il·lm Sr. Héctor García 
Morago. La previsió és que tingui lloc a principis 
d’any, la data i lloc l’anunciarem properament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us esperem a l'Assemblea General. Aprofitem per 
desitjar-vos un bon Nadal i que tingueu unes felices 
festes.  
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