MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2016.
A continuació la Degana en funcions dóna compte de les activitats més destacades del
Col·legi, agrupades en diverses àrees:
3.1.- Escola de Pràctica Jurídica
Dates dels exàmens del màster al 2016: 7 de febrer de 2016, a la Universitat Politècnica
de Barcelona (UPC)
Inscrits al Màster d’Accés a l’Advocacia oficial, curs 2016-2017, total 54 inscrits.
Grup A: 30 inscrits
Grup B: 24 inscrits
Informa la Degana en funcions que es va rebre l’excel·lència en aquesta formació,
atorgada per l’AQU, Agència de qualitat universitària de Catalunya.
3.2.- Festa Col·legial:
Recorda la Sra. Carmen Calvo que la festa col·legial de 2016 es va celebrar del 25 al 29
d’abril, realitzant-se el sopar al restaurant “VICHY CATALAN”, a Caldes de Malavella,
amb 108 assistents.
Atès que al 2015 varen ser 104 assistents, al 2014 varen ser 139, al 2013 varen anar-hi
196, al 2012 varen ser 206 persones, i al 2010 hi varen assistir 231, enguany s’intentarà
augmentar l’assistència de col·legiats.
3.3.- Biblioteca i centre de documentació del Col·legi:
Respecte de l’activitat de la Biblioteca del Col·legi, la Sra. Carmen Calvo informa de les
següents dades:
La biblioteca es manté en línia general com els anys anteriors, però podem destacar:
Increment de l’ús del catàleg de la Biblioteca que ve donat per l’enviament de “la sentència
del dia” i dels butlletins de novetats de la Biblioteca. Enguany ha tingut 5234 visitants i 9706
consultes. Durant el 2015 va se de 3525 visitants i 6801 consultes.
Millores dels equips informàtics: s’han comprat 9 ordinadors nous, però s’han aprofitat les
pantalles i els teclats. També s’ha canviat l’aparell de wifi i actualment funciona sense cap
problema. A més s’ha comprat un escaner per a l’ús dels col·legiats.
Donació de l’ICAB: La Biblioteca del Col·legi de Barcelona va fer una donació de 560
volums de llibres especialitzats en propietat intel·lectual, dels quals ja s’ha pogut catalogar ¾
parts i els col·legiats n’han començat a fer-ne ús. La majoria s’han ubicat a la 4a planta, però
els més recents estan a la sala de lectura de la Biblioteca.
Sant Jordi a la biblioteca: Pel dia de Sant Jordi es va oferir als col·legiats diferents codis i
llibres que teníem al magatzem. Van signar conforme havien vingut: 160 col·legiats; casi el
doble que l’any anterior.
S’ha incrementat l’accés per part dels col·legiats a les bases de dades de la Biblioteca. En el

2016 s’ha adquirit la base de dades complerta de Sepin. El núm. d’accessos a les bases de
dades ha estat de 6922.
S’han comprat més llibres que l’any anterior, però no s’ha sobrepassat el pressupost perquè
s’ha vigilat en comprar llibres el cost dels quals no fos molt elevat.

El total d’usuaris que han fet us del servei de la biblioteca del Col·legi, venint
personalment o de forma virtual és de 5943. Els usuaris presencials ha estat 3634.
El núm. de llibres catalogats que tenim fins a finals de 2016 a la biblioteca era de 3196.
Tenim 63 títols de revistes i s’ha catalogat 2740 articles de revistes. S’ha pogut augmentar
la catalogació d’articles electrònics d’accés gratuït.
Des de la biblioteca s’ha gestionat tot els procés de la signatura digital (donar hores,
donar d’alta les signatures, revocacions, atenció de consultes). Durant el 2016 es van donar
d’alta 503 certificats i s’han atès les consultes sobre aquest tema.
3.4.- Organització de conferències, cursos i convenis.
La Degana en funcions relaciona les conferències, i cursos de formació que durant el 2016
es varen dur a terme.
Es varen organitzar i celebrar els següents actes formatius, amb un total de 1.435
participants (un 7% més que al 2015, doncs varen ser 1.339):
Data
Dies 22, 29 de gener; 5 i 12 de febrer
De gener a juny de 2016
21 de gener de 2016

22 de gener de 2016
17 de febrer de 2016
8 de febrer de 2016
15 de febrer de 2016
22 de febrer de 2016
26 de febrer de 2016
29 de febrer de 2016
3 de març de 2016

7 de març de 2016

11 de març de 2016

Curs/Jornada
Curs d'especialització en dret
d'estrangeria
Curs d'anglès jurídic avançat
(JAG)
Jornada - Taller: “Mediació i
empresa familiar. Resolució de
conflictes”
Jornada - Taller: “Les fragilitats
dels mediadors: què hem de fer
quan...”
Jornada sobre recursos lingüístics
per a advocats
Sessió
sobre
Fiscalitat
Internacional (AEDAF)
Sessió
sobre
Procediment
Tributari (AEDAF)
Sessió Check list del tancament
fiscal de l'IS 2015 (AEDAF)
Cafè Jurídic JAG
Sessió sobre societats civils
(AEDAF)
Conferència-col·loqui sobre les
principals novetats en l’impost
sobre societats 2015
Sessió sobre com fixar els
nostres honoraris professionals i
quines formes d’innovació també
podem aplicar en aquest camp
(AEDAF)
Cafè Jurídic JAG

Hores
32h
22,5h
3h

3h
2h
1,5h
1,5h
1,5h
2h
1,5h
2h

1,5h

2h

16 de març de 2016

17 de març de 2016
4 d'abril de 2016

11 d'abril de 2016

18 d'abril de 2016
22 d'abril de 2016
A partir del 26 d’abril i durant el mes
de maig, els dimarts i dijous
2 de maig de 2016

9 de maig de 2016
11 de maig 2016
26 de maig de 2016
2 de juny de 2016

3 de juny de 2016
8 de juny de 2016

13 de juny de 2016

22 de juny de 2016

27 de juny de 2016

4 de juliol de 2016
14 de juliol de 2016
12 de setembre de 2016
19 de setembre de 2016
23 de setembre de 2016
27 de setembre de 2016

Conferència
“Canvi
en
l’assistència i protecció policial a
víctimes de violència de gènere
amb la nova incorporació del
qüestionari d’avaluació del risc”
Conferència “El nuevo baremo de
tráfico, procedimiento y sistema
indemnizatorio” (CGAE)
Sessió sobre la Guia de l’informe
de les PIMES (AEDAF)
Presentació llibre “Sociedades
profesionales
interpuestas.
problemática fiscal y penal”
(AEDAF)
Deduccions fiscals per I+D+I
(AEDAF)
Cafè Jurídic JAG
Curs
d’especialització
en
Jurisdicció de Menors (CICAC)

2h

3h
1,5h

1,5h

1,5h
2h

la

Grup economia i comptabilitat:
Sessió sobre resolució ICAC
(AEDAF)
Grup entitats no lucratives:
Memòria dels comptes anuals per
les ESFL (AEDAF)
Legítima o llegítima? Recursos
lingüístics per a advocats
Jornada Societària
Jornada “El paper de l’advocacia
en la detecció i defensa de les
víctimes de tràfic de persones
amb finalitat d’explotació sexua”l
Jornada
de
dret
laboral:
execucions i subhasta electrònica
Jornada “15 anys d’aplicació de la
LEC: solucions jurisprudencials
als problemes més freqüents”
Grup
Tributació
Indirecta:
Pronunciament dels Tribunals
comprovació d'IVA (AEDAF)
Taula
rodona
“Els drets polítics i la capacitat
jurídica
de
les
persones
amb discapacitat intel·lectual”
Sessió
sobre
el
deure
de
confidencialitat
i
drets
dels
contribuents
en
un
marc
d’intercanvi
automàtic
d’informació (AEDAF)
Principals novetats del model 200
i 220 de l’exercici 2015 (AEDAF)
Sessió informativa: estratègia
TIC a Catalunya i projecte ejustícia
Valoració d'empreses (AEDAF)
Recursos
Humans
en
els
despatxos professionals (AEDAF)
Programes i papers de treball
amb compliment de la normativa
NIA (AEDAF)
NIA 220 control de qualitat
aplicat als encàrrecs (AEDAF)

26h

1,5h

1,5h
2h
4h
3h

4h
2h

1,5h

2h

1,5h

1,5h
2h
1,5h
1,5h
1,5h
1,5h

27 de setembre de 2016
14 d'octubre de 2016
4 de novembre de 2016
27 i 28 d'octubre de 2016
11 de novembre de 2016
14 de novembre de 2016

25 de novembre

28 de novembre de 2016

La
Justícia
Restaurativa:
una experiència innovadora al
Jutjat Penal 5 de Girona

2h

Cafè Jurídic JAG

2h

Jornada sobre la compatibilitat
d’advocats i mediadors en la
resolució de conflictes
Jornades sobre les novetats de la
llei 39/2015
Cafè Jurídic JAG

2,5h
7h
2h

Com afrontar els 10 reptes en la
gestió de despatxos professionals
pel 2017? (AEDAF)
Seminari “TEMES D’ACTUALITAT
EN DRET DE SOCIETATS DE
CAPITAL"
Novetats a la jurisprudència
administrativa i de tribunals a
l’Impost sobre Societats (AEDAF)

1,5h

4h

1,5h

1 de desembre de 2016

Crisi de les persones refugiades –
paper
de
l’Advocacia
Presentació a Girona de la
campanya “Casa nostra, casa
vostra”

2h

15 de desembre de 2016

Ponència:
violència

2h

16 de desembre de 2016

XIV Jornada Concursal

Menors

víctimes

de

8h

3.5.-Comissions col·legials
Comissió de Relacions Institucionals:
- Celebrada reunió amb el Conseller de Justícia a l’Audiència Provincial de Girona, el
17 de març.
- Reunió amb la Sala de Govern del TSJC a Girona, 20 de maig,
- Reunió de coordinació amb comandaments dels Mossos d’Esquadra: 29 de febrer, 7 de
juny, 1 de desembre,
- Reunió amb la Diputació: 18 de febrer,
- Reunió amb el Director de Justícia a Girona, 5 d’abril.
Comissió de responsabilitat civil:
- Reunió amb el corredor d’assegurances i l’asseguradora, 20 d’octubre.
Comissió de normalització lingüística:
Celebrada reunió del CICAC a Perpinyà, el dia 17 de març.
Reunió del grup de català de justícia, 15 de juny.
Comissió del Torn d’ofici:

- Celebrades reunions els dies: 13 de gener, 18 de gener, 3 de febrer, 17 de febrer, 9 de
març, 30 de març, 6 d’abril, 20 d’abril, 11 de maig, 1 de juny, 22 de juny, 13 de juliol,
28 de juliol, 7 de setembre, 28 de setembre, 11 d’octubre, 26 d’octubre, 16 de
novembre, 30 de novembre,
- Presentació del TORNonline: 30 de març.
- Reunió amb l’Ajuntament de Girona, 20 de gener.
Comissió de defensa dels drets dels animals:
Celebrada reunió el dia 21 de gener, 4 d’abril, 4 de maig, 1 de juny.
Comissió de drets humans i estrangeria:
Celebrades reunions els dies 13 de gener, 3 de febrer, 4 de febrer, 6 d’abril, 6 de maig, 1
de juny, 21 de setembre, 5 d’octubre.
Comissió de Dret Laboral
Celebrada reunió el dia 5 de maig,
Comissió de violència gènere:
Celebrada reunió el 23 de febrer, 13 de setembre, 25 d’octubre,
Comissió de Mediació:
Celebrada reunió el 20 juny amb el Jutge de Penal 5 de Girona
Celebrades 5 reunions de la comissió de mediació
Assistència a 5 reunions de la comissió de mediació del CICAC

