MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018.
A continuació el degà dona compte de les activitats més destacades del Col·legi,
agrupades en diverses àrees:
3.1.- Escola de Pràctica Jurídica.
La presentació del treball de final de Màster es va celebrar del 4 al 7 de febrer de 2018.
El nombre d’alumnes al Màster pel curs 2018-2019 és de 40.
3.2.- Festa Col·legial.
Recorda el Sr. Carles Mac-Cragh que la festa col·legial de 2018 es va celebrar del 16 al 20
d’abril, realitzant-se el sopar a l’HOTEL CAMIRAL PGA CATALUNYA RESORT,
de Caldes de Malavella, amb 152 assistents. En el decurs de l’acte solemne es va lliurar
el Premis Narcís de Sant Dionís a l’exconseller de Justícia Sr. Carles Mundó i a
l’advocat Sr. Jesús Sánchez. El premi Ànima es va entregar a la Fundació Mona i es va
signar l’agermanament amb el Col·legi d’Advocats de Sueca.
Al 2017 es va celebrar el sopar al restaurant AC Palau de Vellavista, a Girona, amb 149
assistents.
3.3.- Biblioteca i centre de documentació del Col·legi.
A continuació el degà informa dels espectes més rellevants en relació a l’activitat de la
bibloteca del Col·legi, que de forma ampliada es pot consultar a la memòria anual de la
biblioteca:
Pressupost:
El pressupost de la biblioteca era de 18.000€ i les despeses segons els extractes de la
comptabilitat han estat de 17.908.72 €, per tant ens mantenim dins del pressupost previst.
Del pressupost s’ha invertit:
Base de Dades: 13689.33 €
Publicacions periòdiques: 346.76 €
Monografies: 3054.63 €
Conveni UdG: 600 €
Adquisicions:
S’han adquirit 136 monografies, 64 per compra (54 llibres en paper i 10 llibres electrònics)
i 65 per donació (en paper). L’adquisició tant per compra com per donacions s’està
igualant. Cal destacar la compra per primer cop de llibres electrònics en el núvol de
lectura, 7 dels quals són d’una editorial diferent a Tirant la Blanch (propietaris de la
plataforma de lectura virtual). És molt difícil la negociació amb les editorials jurídiques en
la compra de llibres electrònics. L’Editorial Dykinson són de les poques que permeten
penjar els seus llibres en plataformes diferents.

Biblioteca virtual:
L’us del servei s’ha incrementat. Actualment tenim 120 llibres. La consulta d’aquest servei
ha augmentat en el 2018:
Biblioteca virtual
Usuaris diferents
Núm llibres en préstec

2014
65
22

2015
261
63

2016
235
94

2017
153
77

2018
291
116

Catàleg de la Biblioteca:
En el 2018 s’ha actualitzat la versió del programa de la Biblioteca (PMB). Donat que la
diferencia de versions era tan gran, es va haver de migrar tots els registres i s’ha actualitzat
totalment la versió de consulta del catàleg per part dels usuaris. Tot aquest procés ha
comportat un conjunt de problemes tècnics que no s’han pogut solucionar fins el 2019. Les
conseqüències amb l’ús dels serveis han estat:
Disminució del núm. de visites al catàleg de la Biblioteca
Interrupció d’alguns serveis: butlletins de novetats (noves adquisicions i articles de
revistes) i la sentència del dia.
A més, s’ha d’afegir el canvi de servidor del correu de l’icag que impedia enviar e-mails
massius.
Bases de dades jurídiques:
La base de dades amb més accesos és Sepin, seguida de El Derecho. Però per documents
descarregats: la primera és El Derecho i la següent Aranzadi.
Venda de llibres als col·legiats:
En el 2018 s’han ofert 7 publicacions a preu inferior al de venda al públic:
1. La prueba civil: aspectos problemáticos (Revista jurídica de Catalunya)
2. Guía práctica sobre las claves para llevar a cabo con éxito una reclamación de una
hipoteca multidivisa (Sepín).
3. Guía práctica de valoración de daños personales 2017-2018 : Baremo e informe
pericial
4. Manual práctico de implantación del Reglamento de protección de datos para
despachos profesionales (Sepín).
5. La segunda oportunidad de las personas físicas : su aplicación (Vlex).
6. Codis de l’Editorial Colex: 6 codis: Código Civil;Código Penal; Ley de Enjuiciamiento
Civil; Ley de Enjuiciamiento Criminal; Estuto de los trabajadores y Ley de la
jurisdicción Social; Legislación Adminsitrativa.
7. Pack de dos llibres: es podia demanar junt o separats:
- Todo lo que aún queda por reclamar en préstamos hipotecarios : 30 cláusulas
abusivas (Sepín).
- Guía práctica de los recursos en la Ley de Enjuiciamiento Civil : reposición,
revisión, apelación, casación y extraordinarios por infracción procesal y queja
(Sepín).

En total: s’han fet 627 sol·licituds i 369 col·legiats diferents han demanat llibres per
comprar.
Usuaris:
Total d’usuaris presencials a la Biblioteca de l’ICAG: 3427
Préstecs: 632 documents prestats.
Servei de documentació (de pagament): 15 consultes.
Nombre d’usuaris que han utitlitzat el servei de préstec de la UdG: 15
Nombre d’usuaris donats d’alta a la UdG: 94
Ús de la biblioteca virtual:
Sessions: 291
Préstecs: 116
Total d’usuaris que han fet us del servei de la biblioteca del Col·legi, venint personalment
o de forma virtual és de 4413.
Altres actuacions que s’han fet des de la Biblioteca:
Exposició: Dret i Ex-librisme: El Col·legi va organitzar una exposició sobre Dret i
Exlibrisme del 16 d’abril al 16 de maig del 2018. Pere Figareda, advocat i col·legiat, va ser
el comissari de l’exposició i també el propietari de gairebé totes les peces. L’exposició es
trobava a l’espai de descans de la sala d’Actes del col·legi i estava formada per més de 100
objectes col·locats en 5 vitrines i 24 quadres d’Exlibris actuals. L’exposició explicava la
història dels ex-libris, el seu orígen, caràcterístiques, artistes i tècniques. També s’hi
dedicava una vitrina a ex-libris jurídics i una atlre estava dedicada a Sant Jordi, donat que
les dates de l’exposició varen coincidir amb la festivitat del patró de Catalunya.
Des de la biblioteca es gestiona tot els procés de la signatura digital (donar hores, donar
d’alta les signatures, revocacions, atenció de consultes). Durant el 2019 es van donar d’alta
389 certificats i s’han atés les consultes telefòniques sobre aquest tema.

Des de la Biblioteca també es gestionen també els correus electrònics pels col·legiats
(@icag.cat), altes, baixes i les consultes pertinents. El mes de setembre es va comunicar als
col·legiats un canvi amb moltes millores del servidor del correu de l’ICAG. Des de la
Biblioteca s’ha portat el dia a dia: atenció al col·legiat: trucades, e-mails i atenció
presencial sobre aquest tema. Es van produir moltes incidències amb la migració i després

amb el canvi definitiu del Servidor, que finalment va tenir lloc a finals de desembre.
3.4.- Organització de conferències, cursos i convenis.
El degà relaciona les conferències, i cursos de formació que durant el 2018 es varen dur a
terme.
Es varen organitzar i celebrar els següents actes formatius, amb un total 63 i amb 914
participants:
16 de gener

Jornada de portes obertes del Punt d’Informació a
la Mediació (Punt SIM)

19 de gener

Jornada “MEDIACIÓ I PRÀCTIQUES
COL·LABORATIVES”

19 i 26 de gener,
2, 9, 16 i 23 de febrer

Curs d'especialització en Dret Matrimonial Canònic

29 de gener

Com generar negoci a través de les xarxes socials

5 de febrer

Modificacions en els reglaments que desenvolupa
la LGT

14 de febrer

Legítima o llegítima? Jornada sobre recursos
lingüístics per a advocats

1 i 2 de març

III CONGRÉS DE DRETS HUMANS DE L’ADVOCACIA
CATALANA
“ LA JUSTICIABILITAT COM A GARANTIA DELS
DRETS SOCIALS”

12 de febrer
19 de febrer

Blockchain i Criptodivises (Bitcoin)
IS+IRPF+Tributació Indirecte: els decrets de
reforma dels reglaments d’IVA, Societats y
Successions i Donacions

28 de febrer

Jornada sobre “Brexit: consecuencias, requisitos y
oportunidades en el ejercicio profesional

7 de març

Taula rodona “Les dones a l’execució penal:
incorporació de valor afegit”

15 de març

Actuacions de comprovació i ajustaments per
operacions vinculades en grups internacionals.
Mecanismes de resolució de disputes fiscals a la
Unió Europea. Nova Directiva (UE) 2017/1852 del
Consell de 10 d’octubre de 2017
El meu primer divorci

19 de març

Consultes ICAC

20 de març

Sessió informativa sobre la Llei del tercer sector

20 de març

Conferència sobre mediació multipart

26 de març

Règim de les explotacions econòmiques en
l’Impost sobre Societats de les entitats sense ànim
de lucre

Abril-maig

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de
menors

9 d'abril

Recent jurisprudència nacional i comunitària en
l’impost sobre el valor afegit (IVA)

12 d'abril

Sessió informativa sobre el nou Reglament
europeu de protecció de dades

12 de març

6, 13 i 27 d’abril; 4 i 11
de maig

Curs sobre qüestions pràctiques del Dret Civil
Català

16 d'abril

Les novetats en la remuneració dels
administradors (sentència del Tribunal Suprem de
26-02-2018) i el Projecte de llei de modificacions
de l’article 348 bis LSC (el dret de separació per
falta de distribució de dividends).

17 d'abril

La violència institucional en el marc de l´1
d´octubre

16 d'abril

La rendibiltiat de la Mutalidad en l'actual entorn
econòmic de tipus d'interès baixos

26 d'abril

Taula rodona sobre la nova Llei de l’autònom: tot
el que has de saber

27 d'abril

Jornada “En conflicte amb la diversió: mediació, oci
nocturn i turisme”

4 de maig

Taller de mediació en cosnum

7 de maig

Tributació dels lloguers d’immobles. Cas dels
amfitrions “d’Airbnb”

14 de maig

Temes d’actualitat a l’Impost de Societats

16 de maig

Jornada “drets, deures i responsabilitats del
mediador "

Del 17 al 19 d maig

VIII Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de
Família

9 de maig

Xerrada-col·loqui “La mediació en processos de
separació amb fills”

4 de juny

Jornada
“Quin professional de la mediació necessita la
societat actual? Competències per la qualitat”

4 de juny

Generar Valor afegit transformant l’assessoria en
un “Bussines Partner"

28 de juny

Conferència en matèria de violència de gènere

4 de juny

Generar Valor afegit transformant l’assessoria en
un “Bussines Partner"

8 de juny

Cafè Jurídic JAG "Com guanyar temps, deixant de
gestionar-lo i començar a dirigir-lo com un mestre"

13 de juny

Jornada “La abogacía ante el reglamento europeo
de protección de datos”

2 de juliol

Sessió sobre esborrany de la proposta de càlcul de
l’aplicació obligatòria del 70% de les finalitats
fundacionals a les fundacions catalanes

9 de juliol

Les limitacions a la deduïbilitat d'interessos en l'IS:
Doctrina administrativa recent i aspectes pràctics
en el Model 200

11 de juliol

Jornada sobre la resolució dels dubtes que han
sorgit arrel de l’obligació d’identificar el soci
persona física titular real de les societats, en el
moment de fer la presentació dels seus comptes
anuals de 2017

13 de juliol

Jornada sobre la Llei de segona oportunitat

16 de juliol

Radiografia del sector. On estem i cap a on anem.

21 de setembre

Cafè Jurídic JAG "l’Oficina d’Atenció a la Víctima"

del 9 de novembre al 21
de desembre

Curs d’especialització en Dret d’Estrangeria

30 de novembre

Curs d’habilitats per detectar i afrontar el xantatge
emocional en processos de mediació

27 i 28 de setembre

IV Congrés de l'Advocacia Catalana

1 d'octubre

Com gestionar correctament un despatx
professional amb un únic programa integral de
gestió (sistemes d’informació i gestió ERP i CRM)

8 d'octubre

Recent doctrina i jurisprudència relativa a l’IVA

22 d'octubre

Sessió sobre operacions intracomunitàries

25 i 26 d'octubre

Taller intensiu de pràctiques i cercles restauratius

26 d'octubre

VII Jornadas de Derecho Laboral

26 d'octubre

Cafè Jurídic JAG

5 de novembre

Jornada “el internet de las cosas”

5 de novembre

Novetats en el contracte de compravenda en el
llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

8, 15 i 22 de novembre

Curs: "Parlar en públic i altres habilitats
comunicatives per a l'advocat/da"

8 de novembre

Jornada “20 anys de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa”

9 de novembre

12 de novembre

Jornada: “Mediació i empresa”
Qüestions problemàtiques relacionades amb els
donatius, donacions i aportacions deduïbles de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i els
incentius fiscals al mecenatge

15 de novembre

Congrés “Diáologos para una mejor cooperación
internacional en la lucha contra la trata y el tráfico
de personas”

23 de novembre

Cafè Jurídic JAG

26 de novembre

Anàlisi de sentències i resolucions rellevants,
dictades durant l’any 2018, des del punt de vista
dels procediments tributaris

11 de desembre

Jornada sobre clàusules abusvices en els
contractes bancaris

14 de desembre

XVI Jornada Concursal

