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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

El personal dedicat al Deganat s’encarrega de: 

 

 

 
  

Organització agenda de visites 

Preparació logística agenda 

Coordinació actes protocol·laris  

Redacció documentació 
administrativa 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

GENER 

El dia 9, a les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del Consell dels Col·legis 

d’Advocats de Catalunya (en endavant, CICAC). 

El dia 13, a les 18:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT.  

El dia 16, a les 16:00 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 17, a les 9:00 h, a la reunió del Tribunal Arbitral de Barcelona (en endavant, TAB) a la 

seva seu a Barcelona.  

El dia 19, a les 18:00 h, a la reunió del “Consejo de Administración de la Sociedad IT” del 

Consejo General de la Abogacía Española (en endavant, CGAE). 

El dia 27:  

- A les 10:00 h, a la celebració del Ple del CGAE, celebrada en la seu del Consejo a Madrid. 

- A les 19:30 h, a la festa col·legial del Col·legi d’Advocats de Lleida.  

El dia 31, a les 9:00 h, a la reunió del TAB a la seva seu a Barcelona. 

FEBRER 

El dia 2, a les 11:00 h, a la reunió de la Comissió de Formació del CGAE.  

El dia 3, a les 13:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT 

El dia 6, a les 14:00 h, a la reunió celebració de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 10, a les 12:00 h, a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia que es va 

celebrar a la Sala de Juntes de l’ICAT. 

El dia 13, a les 16:00 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 14, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

El dia 17, a les 17:00 h, a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, al 

Palau de Congressos de Catalunya.  

El dia 20, a les 17:00 h, a la presentació de la sessió pràctica sobre presentació de demandes al 

TEDH per part del President de la Comissió de Drets Humans i del CICAC. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

FEBRER  

El dia 21, a les 10:30 h, a la reunió del Tribunal Arbitral de Tarragona, a la Sala de 

Juntes de l'ICAT. 

El dia 24, a les 10:00 h, a la celebració del Ple del CGAE a Madrid. 

El dia 28, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

MARÇ 

El dia 2, a les 10:30 h, a la reunió de la “Mutualidad de la Abogacía: Jornada Financiera” que va 

tenir lloc al Hotel Majestic a Barcelona. 

El dia 3: 

- A les, 12:30 h, a l’ acte de benvinguda que realitza l’ICAT per als nous col·legiats. 

- A les 14:00 h, a la reunió de Junta del Govern de l’ICAT. 

El dia 6, a les 14:00 h, a la celebració de la Comissió Permanent del Consell de l'Advocacia 

Catalana. 

El dia 13, a les 15:30 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 14, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

El dia 17: 

A les 11:15 h, a la reunió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia. 

A les 13:00 h, a la convocatòria de la Junta General Ordinària de l’ICAT, que va tenir lloc al 

Saló d’Actes del Col·legi. 

A les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 21, a les 9:30 h, a la reunió del TAB. 

El dia 23, a les 17:00 h, a les “XXV Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica”, a Bilbao. 

El dia 24, a les 17:30 h, al sopar de la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Tortosa. 

El dia 27, a les 16:00 h, a la celebració del Ple extraordinari del CICAC a l'Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Girona. 

El dia 31, a les 17:00 h, a la festa col·legial del Col·legi d’Advocats de Vic. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 
ABRIL 

El dia 3, a les 14:00 h, a la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 5, a les 12:30 h, a la reunió de l’Associació per l’Arbitratge a Tarragona, en la seu de la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona. 

El dia 7, a les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 10, a les 16:00 h, a la celebració del Ple del CICAC.  

El dia 11, a les 9:30 h, a la reunió del TAB. 

El dia 12, a les 12:00 h, a la reunió del “Consejo de Administración de la Sociedad IT” del 

CGAE. 

El dia 19: 

- A les 11:00 h, al curs d’especialització per a consellers a la seu del CGAE. 

- A les 14:15 h, al dinar i a la reunió de la Comissió de Formació a la seu del CGAE. 

El dia 20, a les 9:30 h, a la celebració del Ple del Consejo General de la Abogacía Española a 

Madrid. 

El dia 21: A les 13:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 24: 

- A les 12:00 h, a la festa del dia de “Les Esquadres 2017 de la Regió Policial Camp de 

Tarragona”, que va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports del Vendrell.  

- A les 19:00 h, a la presentació del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya, en endavant  

TAEC,  a l’Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona. 

El dia 28, amb motiu de celebració de la festa Col·legial de l’ICAT: 

- A les 13:00 h, celebració eucarística en sufragi pels companys difunts a la parròquia de Sant 

Pau, davant del Palau de Justícia. 

- A les 18:00 h, a l’ acte solemne a la seu col·legial amb imposició de togues als nous 

col•legiats/des i amb distinció als col·legiats que han complert vint-i-cinc anys d’exercici 

professional continuat en l’àmbit d’aquest Col·legi. 

A les 21:30 h, a l’ aperitiu i sopar al Tinglado número 1 del Moll de Costa del Port de 

Tarragona. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

MAIG  

El dia 3, a les 13:30 h, a la reunió de la Secció de Dret Financer i Tributari, a la Sala de Juntes 

de l'ICAT. 

El dia 8, a les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 9, a les 8:30 h, a la reunió del TAB. 

El dia 12: 

- A les 13:30 h, a la reunió de la Junta de Govern, que es va celebrar a la sala de Juntes de 

l’ICAT. 

- A les 18:00 h, a la festa col·legial del Col·legi d’Advocats de Mataró, al Centre de Congressos 

del Tecnocampus-Mataró, amb sopar. 

El dia 15: 

- A les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

- A les 16:00 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 19, a les 19:00 h, a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 24, a les 18:00 h, a la xerrada del Patrimoni Protegit que va tenir lloc a les instal·lacions 

de l’APPC a Tarragona. 

El dia 25, a les 16:00 h, a la reunió del Ple extraordinari del CICAC. 

El dia 26: 

- A les 13:00 h, a la presa de possessió de la Sra. María Luengo Palomino, com nova secretaria 

coordinadora provincial, que va tenir lloc al Palau de Justícia de Tarragona. 

- A les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern que es va celebrar a la Sala de juntes de 

l’ICAT. 

A les 18:00 h, a la celebració de la festa col·legial del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, 

més sopar (al finalitzar aquesta), al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. 

El dia 29, a les 13:00 h, a l’ acte de benvinguda que realitza l’ICAT per als nous col·legiats. 

El dia 30, a les 9:30 h, a la reunió del TAB. 

El dia 31, a les 19:00h, a l’ acte d‘inauguració de les “VII Jornadas de Juntas de Gobierno” a 

Granada, al Palau de Congresos de Granada  amb la intervenció de Victoria Ortega, presidenta 

del Consejo General de la Abogacía Española i de la presidenta de la Junta de Andalucía, 

Susana Díaz. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

JUNY 

El dia 2, a les 12:00h, a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia que es va 

celebrar a la Sala de Juntes de l'ICAT. 

El dia 6, a les 9:30 h, a la reunió del TAB. 

El dia 9: 

- A les 13:00h, a la reunió del TAT. 

- A les 13:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

- A les 19:30 h, a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 

Llobregat. 

El dia 12, a les 12:00 h, a la reunió de la Subcomissió de Competència del CGAE. 

El dia 20, a les 9:00 h, a la reunió del TAB.  

El dia 22:  

A les 18:00 h, a la celebració del Dia de l'Advocacia: Entrega del IV Premi Valors, al Consell 

de l’Advocacia Catalana. 

A les 21:00 h, al sopar d’Estiu del II Congrés de l’Advocacia que va tenir lloc a la Barceloneta. 

El dia 26, a les 16:00 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 27, a les 13:00 h, a la reunió de la Comissió de Formació del CGAE. 

El dia 30:  

A les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern a la Sala de juntes de l’ICAT. 

A les 19:00 h, a la festa col·legial de l’Il·lustre Col•legi d’Advocats de Sabadell. 

 

JULIOL 

El dia 7, a les 19:00h, a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus i al sopar 

posterior. 

El dia 10, a les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

JULIOL 

El dia 11, a les 12:00 h, a la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Tarragona, per donar suport al projecte municipal de Servei d’Atenció Integral a les Diversitats 

Sexuals i de Gèneres (LGTBI), que va tenir lloc al Saló del Penjats de l’Ajuntament. 

El dia 13, a les 19:00 h, a l’acte de presa de possessió de la nova degana de l’ICAB, que va tenir 

lloc al Saló d’Actes de l’ICAB. 

El dia 14, a les 10:00 h, al Ple del CGAE. 

El dia 18, a les 8:30 h, a la reunió del TAB.  

El dia 19, a les 15:30 h, al Ple del CICAC i al sopar d’estiu posterior. 

El dia 21, a les 13:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 28, a les 10:00 h, a la signatura del conveni en l’impuls de la Llei de la Segona 

Oportunitat de l’ICAT amb l’Ajuntament de Tarragona, que va tenir lloc al Saló Penjats a 

l’Ajuntament de Tarragona. 

El dia 31, a les 12:30 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

SETEMBRE 

El dia 8, a les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 12: 

- A les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

- A les 17:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 18, a les 16:00 h, a la reunió del Ple de CICAC. 

El dia 20, a les 13:00 h, a la reunió del Ple Extraordinari del CICAC. 

El dia 22, a les 9:40 h, a la reunió del Ple Extraordinari del CICAC, a Menorca. 

El dia 26, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

El dia 28, a les 19:30 h, al sopar i reunió Trimestral del CEAJ amb motiu de celebració del 30+1 

Aniversari. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 

OCTUBRE 

El dia 2, a les 17:00 h, a la conferencia de “La protecció de la legalitat urbanística”,  que va tenir 

lloc a l’Aula d’advocats de l’ICAT. 

El dia 5, a les 18:00 h, a la reunió de la “Comisión del Control Presupuestario y Financiero” del 

CGAE. 

El dia 6, a les 10:00 h, a la reunió del Ple de CGAE. 

El dia 9, a les 13:00 h, a la renovació del conveni de reciprocitat en la prestació de serveis entre 

l’ICAT i el Nàstic, que va tenir lloc en la Sala de Juntes de l’ICAT. 

El dia 10, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

El dia 18, a les 13:30 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 23, a les 10:00 h, a la reunió de “Protocolo de Protección de Víctimas en trata de Seres 

Humanos”, que va tenir lloc a la seu de la Subdelegación del Gobierno, a la Plaça Imperial 

Tarraco núm. 3. 

El dia 24, a les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

El dia 25, a les 13:30 h, al dinar de treball realitzat amb motiu de la reunió del TAT. 

El dia 30, a les 12:00 h, a la reunió amb la degana de l’ICAB, a la seu col·legial. 

A les 16:00h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 31, a les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

NOVEMBRE 

El dia 3: 

A les 13:00 h, a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia que es va celebrar a 

la Sala de Juntes de l’ICAT. 

A les 16:00 h, a la reunió extraordinària del Ple del CICAC. 

El dia 6, a les 9:30 h, a la reunió del “Seminario práctico de marketing para la internalización de 

despachos” del CGAE. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 
NOVEMBRE 

El dia 7: 

- A les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

- A les 11:00 h, a la reunió de la Comissió de Formació del CGAE. 

- A les 18:30 h, a la reunió de la Subcomisión de Competéncia del CGAE. 

El dia 8, a les 10:00 h, a la reunió del Ple del CGAE. 

El dia 10: 

- A les 13:00 h, a l’ acte de benvinguda de l’ICAT als nous col·legiats, que va tenir lloc al Saló 

d’Actes de l’ICAT. 

- A les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent de l’ICAT. 

El dia 13, a les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 17, a les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 20, a les 11:30 h, a la renovació del conveni entre l’ICAT i el Banco Santander, que va 

tenir lloc a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 21: 

- A les 9:00 h, a la reunió del TAB. 

- A les 16:00 h, a la reunió del Ple del CGAE dedicat a les costes de manera monogràfica. 

El dia 24, a les 21:00 h, al sopar col·legial del Col•legi Oficial de Graduats Socials, que va tenir 

lloc a l’Hotel Gran Palas de la Pineda. 

El dia 25, a les 19:00 h, a la Diada de l’Enginyer del CETIT. 

El dia 27, a les 16:00 h, a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 29, a les 18:30 h, a la presentació del Màster en Justícia del Col•legi d’Advocats Penal 

Internacional juntament amb la URV, que va tenir lloc al saló de Plens del Ajuntament de 

Tarragona. 

El dia 30, a les 20:00 h, al sopar del Club Empresa 2017 del Gimnàstic de Tarragona, SAD. 
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CAPÍTOL 1 DEGANAT 

 
DESEMBRE 

El dia 1, a les 12:00 h, a la reunió amb els representants de Mundiadvocat. 

El dia 5, a les 9:30 h, a la reunió del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

El dia 11, a les 14:00 h, a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

El dia 13, a les 20:30h, al sopar de nadal organitzat per APPORTT, al restaurant la Boella. 

El dia 14, a les 12:15 h, a la Conferencia anual de la Abogacía, organitzada pel CGAE, a 

Madrid. 

El dia 15:  

- A les 18:00 h, a la reunió del Ple del CGAE. 

- A les 20:30 h, a la diada col·legial del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, que va 

tenir lloc al Seminari de Tarragona. 

El dia 19, a les 9:30 h, a la reunió del Tribunal Arbitral de Barcelona.  

El dia 20, a les 14:00 h, a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 22:  

- A les 12:00 h, a la Junta General Ordinària i Extraordinària de l‘ICAT. 

- A les 13:30 h, a la inauguració de l’Exposició del Drets dels refugiats organitzada 

conjuntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. 

- A les 14:00h, el tradicional dinar que celebra l’ICAT entre els membres de Junta i el personal 

laboral. 

A les 17:00h, al Ple del CICAC i posterior sopar de Nadal. 

El dia 28, a les 17:00h, a la festa infantil que organitza l’ICAT amb motiu de Nadal. 
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CAPÍTOL 2 HONORARIS PROFESSIONALS 

 

La Comissió d'Honoraris Professionals està presidida pel vicedegà del Col·legi, el Sr. Julio de 

Parellada i actualment està integrada per tretze membres. 

La funció principal de la Comissió és la d’emetre informes en matèria d’honoraris professionals 

de la forma preceptiva prevista a l’art. 246.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’ enjudiciament 

civil, (impugnació de taxació de costes per excessives i jura de comptes), així com dictàmens a 

requeriment del jutjat o tribunal, de major abast que l’informe de taxació de costes, a l'empara 

dels articles 339 i següents de l’esmentada Llei. 

Així mateix la Comissió interpreta els criteris orientadors d’honoraris i informa als companys 

mitjançant la tramitació de consultes telefòniques, presencials i per correu electrònic. 

En aquest sentit, s’estableix que els honoraris professionals de l’advocat són lliures i només 

estan sotmesos als pactes que se subscriguin entre el lletrat i el client i a les normes 

deontològiques de l'advocacia. Els criteris orientadors en matèria d’honoraris són d’aplicació als 

exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats quan manca un 

pacte o pressupost. 

L’ICAT recomana l’ús del full d’encàrrec professional, que contingui el pacte d'honoraris 

subscrit entre lletrat i client, per tal d’evitar controvèrsies i agilitzar la reclamació dels honoraris 

dels advocats en cas d'impagament del client (art. 35 LEC). 

Pel que fa al funcionament de la Comissió, i de conformitat amb la regulació establerta al Títol 

III del Reglament d’aquesta, que va ser aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern, 

de data 22 de gener de 2016, i publicat en el DOGC núm. 7149, de data 27 de juny de 2016, la 

Comissió durant l’any 2017, s’ha reunit sis vegades: el 20 de gener, el 24 de març, el 26 de 

maig, el 14 de de juliol, el 6 d’octubre  i el 15 de desembre. 

En aquestes reunions, durant el 2017 s’han evacuat 113 informes en matèria d’honoraris, 58 de 

les minutes impugnades com excessives i 55 adequades als criteris d’honoraris d’aplicació. 

Segons el que disposa l'article 20.3 del Reglament de la Comissió d'Honoraris abans esmentat, 

per la prestació d'aquest servei, el Col·legi té el dret a percebre dels lletrats intervinents en el 

procediment, les quantitats que per a cada supòsit s’estableixen en el mateix en concepte de 

drets d'intervenció. L’ICAT ha ingressat la quantitat de 10.127,20 €. 

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, el president de la Comissió d’Honoraris, el Sr. 

Julio de Parellada, va assistir en representació de l’ICAT, com a integrant de la Comissió 

d’Honoraris i de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de comptes, a la reunió convocada des 

del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

El dia 26 d’octubre va tenir lloc a la seu del Consell, la reunió de la Comissió d’Honoraris, en la 

que es va parlar sobre el tractament de la imposició de costes al vençut quan és un consumidor i 

sobre l’emissió de dictàmens quan el CICAC és requerit en impugnació de Taxacions de Costes. 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

Actualment la presidència de la Comissió de Deontologia Professional és compartida pels 

diputats Sr. Javier Gutiérrez Martín i Sr. Ramón Setó Andreu i integrada a més per un total de 

vint lletrats que són els encarregats d’instruir els expedients. La resolució final que s’adopti en 

cada un dels expedients tramitats, és sempre competència de la Junta de Govern del Col·legi, 

qui és l’òrgan encarregat de l’exercici de la potestat disciplinària. 

Durant l’any 2017 la Comissió de Deontologia ha obert un total de 106 expedients. 

Aquests expedients s’inicien arrel de les queixes que puguin presentar ciutadans, lletrats o 

òrgans judicials contra l’actuació professional d’un lletrat. Un cop ratificades les queixes pels 

presentadors de la mateixa (requisit només exigible en el cas de queixes presentades per 

ciutadans), l’expedient s’eleva a la Junta de Govern, qui decidirà si s’obren unes diligències 

prèvies o s’arxiva la mateixa. 

En els casos que s’acorda l’obertura d’unes diligències prèvies, es nomenarà un ponent, membre 

de la Comissió de Deontologia, qui redactarà una ponència amb proposta d’obertura d’expedient 

disciplinari o arxiu. Serà de nou la Junta de Govern qui decidirà l’obertura d’un expedient 

disciplinari o el seu arxiu.  En el cas que s’acordi l’obertura d’un expedient disciplinari, en el 

mateix acord es nomenarà un instructor i un secretari, membres de la Comissió de Deontologia, 

qui redactaran un plec de càrrecs, del que es donarà trasllat al lletrat per a que formuli 

al·legacions i proposi prova, si s’escau, i finalment la redacció d’una proposta de resolució. 

Novament l’expedient s’elevarà a la Junta de Govern, qui acordarà l’arxiu del mateix o bé la 

imposició d’una sanció al lletrat. 

Alguns expedients oberts aquest any, no deriven de la presentació d’una queixa sinó de 

declaracions de caducitat d’expedients oberts en anys anteriors, només en els casos que la 

possible infracció deontològica no hagi prescrit. 

A més dels 106 expedients oberts aquest any, des de la Comissió de Deontologia també s’han 

resolt 11 peticions de lletrats d’aixecament de secret professional. 

Durant aquest any s’han efectuat dues reunions de la Comissió de Deontologia, reunions que 

tenen la única finalitat d´unificar criteris i resoldre qüestions dubtoses pel que fa a la tramitació 

dels assumptes. En cap cas s’efectua cap debat dels expedients concrets que es tramiten ni 

s’adopta cap decisió sobre els mateixos en aquestes reunions. 

 

 

 

 

 

 

106 
Expedients 

oberts 
obe 

9 
Execucions 

sancions 

11 
Aixecaments 

secret prof. 
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CAPÍTOL 3 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

ARXIUS D´EXPEDIENTS 

Durant aquest any s’ha acordat l’arxiu d’un total de 53 expedients oberts, per diversos motius 

que detallem a continuació: 

Falta de competència objectiva 9 

Falta de competència territorial (amb remissió de l´expedient al 

Col·legi competent) 

3 

Falta de dades (per exemple no identificar el lletrat) 2 

Mediacions resoltes 5 

Falta de ratificació de la queixa en el cas de particulars 14 

Expedients governatius tramesos per òrgans judicials 4 

En fase de diligències prèvies 5 

En fase d’expedients disciplinari 2 

Per no constituir els fets denunciats infracció disciplinària (arxiu 

directe) 

8 

Arxiu per desistiment del queixant 1 

 

EXPEDIENTS EN CURS 

Actualment estan en tràmit un total de 53 expedients, dels quals 7 es troben en fase de 

diligències prèvies i 23 en fase d’expedient disciplinari. D’altres expedients estan en fase de 

mediació prèvia, una eina molt valuosa que s’ofereix al queixant per aconseguir una resolució 

més immediata de les queixes.  

 

SANCIONS IMPOSADES 

Pel que fa als expedients oberts aquest any, s’ha acordat la imposició d’una sanció disciplinària. 

A aquesta dada i hem d’afegir els 8 procediments d’execució de sancions disciplinàries 

imposades en expedients oberts en anys anteriors. 

 

DECLARACIONS DE CADUCITAT 

En el que va d'any s'ha declarat la caducitat d´11 expedients oberts en anys anteriors respecte els 

quals s’ha acordat l’obertura d’un expedient disciplinari atès que els fets constitutius de la 

possible infracció no han prescrit. 
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CAPÍTOL 4 

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 

DETINGUT 

 

DADES ADVOCATS /ADVOCADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 fan prestació TOAD 

364 fan assistència al detingut 

277 fan assistència víctimes 

101 fan assistència a estrangeria 

411 donats alta al torn d'ofici 

ADSCRITS 2017 

Penal 357 

Civil 376 

Contenciós 

Administratiu 

170 

Social 153 

4.741 
Guàrdies 

anuals 
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CAPÍTOL 4 

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 

DETINGUT 

 

EXPEDIENTS JUSTÍCIA GRATUÏTA 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNES TORN OFICI 

TIPUS 2016 2017 Variació 

Penal 1599 1401 -12,38% 

Civil 1682            2021 20,15% 

Contenciós administratiu 151 188 24,50% 

Víctimes maltractaments 885 985 11,30% 

Laboral 672 632 -5,95% 

Matrimonial 1672 1581 -5,44% 

Menors 175 219 25,14% 

Mercantil 21 27 28,57% 

TOTAL 6857 7054 2,87% 

 

TELEFONEMES ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 2016 2017 Variació 

Víctimes 885 976 10,28% 

Tarragona 4019 4245 5,62% 

Vendrell 2573 2570 -0,12% 

Valls 734 663 -9,67% 

Menors 434 432 -0,46% 

Estrangeria 99 161 62,63% 

Total 7859 8071* 2,70% 

 

* No s’ha designat 261 telefonemes perquè no tenen justícia gratuïta assignada. 

  

15.656 
Expedients 

oberts 
obe 

7.809 
Designacions 

per assistència 

7.847 
Designacions 

per ofici 
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CAPÍTOL 4 

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 

DETINGUT 

 

 

La Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut està presidida pel lletrat Sr. Lorenzo 

Santos Núñez i per la lletrada Sra. Maite Jiménez González i actualment està integrada per 17 

membres. 

La Comissió s’ha reunit 6 vegades: el 2 de gener, 7 d’abril, 12 maig, 30 de juny, 6 d’octubre i 

15 de desembre.  

En aquestes reunions, s’han resolt 69 renúncies per insostenibilitat de la pretensió presentades 

pels lletrats designats pel servei de torn d’ofici i assistència al detingut, de les que 46 han resolt 

com a insostenibles, 23 sostenible. Així mateix, en el decurs de les reunions  els ponents han 

informat que una renúncia calia més documentació per tal de poder-les resoldre, pel que s’ha 

requerit als lletrats la aportació de la documentació. 

 

També s’ha resolt un total de 105 queixes d’usuaris del servei d’assistència jurídica gratuïta 

contra el lletrat designat.  

 

 

 

 

33% 

67% 

Renúncies insostenibilitat de la pretensió 

Sostenible Insostenible

Queixes TOAD 2017 123 

Sancions 0 

En tràmit 18 

Resoltes 105 
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CAPÍTOL 4 

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 

DETINGUT 

 

PLA DE FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ  

 

En data 27 de desembre de 2016 es va signar entre el Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya el conveni del pla de 

foment de l’ús del català, consistent en que cada lletrat que s’hagués inscrit en aquest pla i 

justifiqués la seva actuació professionals derivada del torn d’ofici en llengua catalana 

comportava la percepció al lletrat d’un complement de 14€. 

En aquest pla es van inscriure un total de 104 lletrats que van justificar 648 actuacions que 

meritaven aquest mòdul complementari, pel que els lletrat hauran cobrat un total de 12.390€ en 

el moment en que s’aboni el quart trimestre ja que és l’únic trimestre que manca per ser abonat 

per part de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest pla va finalitzar el 31 de desembre de 2017 sense haver-ne renovat el conveni.  

 

 

  

1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 4t. Trimestre

170 241 168 247 

2380 

3374 

2352 

3458 

85 98 101 104 

PLA FOMENT DEL CATALÀ 

Actuacions Imports lletrats Lletrats alta
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CAPÍTOL 4 

TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 

DETINGUT 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA 

 

El Servei d’Orientació Jurídica que es presta a l’ICAT és un servei adreçat 

fonamentalment als ciutadans i ciutadanes dels partits judicials de la demarcació del 

Col·legi que ho sol·licitin, per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no 

directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi, així 

com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes 

alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la 

viabilitat de la pretensió.  

Aquest servei es presta a la seu de Tarragona des de l’any 1999, a la seu del Vendrell 

des de l’any 2009 i al mes de març de 2017 es va començar a prestar també a la seu de 

Valls, a petició de la Junta de Govern al Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

Un total de 279 lletrats inscrits han prestat aquest servei d’assessorament a la seu de 

Tarragona, Valls i el Vendrell amb la següent estadística:  

 

  

Seu Dies prestació Persones ateses 

Tarragona 226 1.521 

El Vendrell 225 1.394 

Valls 43 226 

Núm. consultes per matèries Tarragona El Vendrell Valls 

Matrimonial 297 329 84 

Arrendament i prop. horitzontal 197 262 31 

Civil 533 525 71 

Violència gènere 9 10 2 

Dret mercantil 8 9 2 

Penal 104 112 8 

Dret administratiu 59 84 4 

Laboral 200 143 13 

Estrangeria 32 7 2 

Registre civil 7 5 0 

Queixes actuació lletrat 16 13 1 

Altres 143 30 12 

TOTALS 1605 1529 230 
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CAPÍTOL 5 CRAJ 

 

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ), que durant l’any 2017, ha 

estat presidida per Sres. Ester Girol Palet i Estela Martín Urbano, treballa per la defensa dels 

interessos de la professió en l’exercici de la tasca diària.  

La CRAJ té com a finalitat el servei als col·legiats, vetllar per la correcció en el tracte envers la 

intervenció en processos judicials, i controlar les possibles disfuncions de l'Administració de 

Justícia. 

En aquest sentit, durant l’any 2017, s’han donat tràmit a tretze queixes presentades pels nostres 

col·legiats en relació amb el funcionament dels òrgans judicials dels jutjats de Valls, Vendrell i 

Tarragona, en les que l’ICAT ha intervingut per resoldre les incidències produïdes.  

Així mateix s’ha supervisat i aportat la informació corresponent al Servei d’Inspecció del 

Consejo General del Poder Judicial, per al correcte desenvolupament de les inspeccions 

periòdiques que es realitzen als jutjats de la circumscripció judicial de l’ICAT.  

En un altre ordre de qüestions, la CRAJ realitza una funció informativa, efectuant les 

actualitzacions de dades de jutjats i tribunals, calendaris de guàrdies judicials anuals, de dies 

festius i publicant contínuament les novetats d’interès per a l’exercici de la professió.  

D’altra banda, i en exercici de les seves funcions, els representants de la CRAJ, van assistir a les 

reunions que periòdicament són convocades des del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 

de Catalunya, com a integrants de la Comissió Mixta formada amb la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té com a finalitat constatar els problemes o 

incidències que els advocats puguin haver tingut en els jutjats o tribunals i iniciar els tràmits 

necessaris per a buscar una solució davant les instàncies competents. 

En un altre ordre de qüestions, els representats de la Comissió, també van assistir a les  Jornades 

Nacionals de la CRAJ que es celebren anualment. Aquest any, el 29 de març a Oviedo, es va 

donar el tret de sortida a les XII Jornades Nacionals de les Comissions de Relacions amb 

l'Administració i la Justícia. 

Es van tractar diferents qüestions de transcendent actualitat a nivell nacional, entre d’altres el 

Pacte d'Estat en matèria de Justícia, la seva organització territorial, i la reforma de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal que proposa la instrucció per part de la fiscalia.  
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46% 
Home 

54% 

Classificació segons sexe 

Dona Home

25% 

39% 

21% 

15% 

Classificació col·legial segons sexe i 

condició 

Dona Exercent Home Exercent

Dona  No Exercent Home No Exercent

42% 

4% 

47% 

7% 

Classificació col·legial segons sexe i àmbit territorial 

Dona Resident Dona No Resident Home Resident Home No Excercent

 

CAPÍTOL 6 SECRETARIA 

 

Durant aquest any s’han realitzat un total de 7 inscripcions de Societats Professionals. 

S’han rebut 5361 registres d’entrada i s’han realitzat 7558 registres de sortida 

La reserva de sales i despatxos ha estat utilitzada per 220 col·legiats. 

EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 

S’està produint una tendència positiva de creixement col·legial en els últims anys: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exercent 834 849 853 841 848 854 

No exercent 321 451 463 475 487 485 

TOTAL 1155 1300 1316 1316 1335 1339 
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CAPÍTOL 7 SECRETARIA 
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CAPÍTOL 7 FORMACIÓ  

 

L’article 8 dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Tarragona estableix que d’entre les funcions 

públiques de la corporació s’ha de promoure i facilitar la formació continuada de les persones 

col·legiades.  

En conseqüència i en compliment d’aquesta funció, l’Àrea de Formació de l’ICAT, juntament 

amb les Comissions, les Seccions i el Grup d’Advocats Joves han organitzat diverses activitats 

instructives de gran interès per a la formació i actualització en coneixements que a continuació 

es relacionen: 

 

 

 

 

 

 

  

2048 
Assistents 

69 
Activitats 

realitzades 

+250 
Hores lectives 

 

473 
Col·legiats 

usuaris 

311 
No col·legiats 

105 
Ponents 
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CAPÍTOL 7 FORMACIÓ 

 

ORGANITZADA PER LES SECCIONS COL·LEGIALS:  

1. SECCIÓ DE DRET ADMINISTRATIU  

Curs sobre la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  

Realització: Del 15 de maig al 26 de juny. 

Ponents: Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña. 

Sra. Anna Magnet Planas, Responsable dels Serveis Jurídics de la Diputació Provincial de 

Tarragona. 

Il·lma. Sra. María Luisa Pérez Borrat, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Sra. Mireia García Fernández, inspectora de treball i Seguretat Social a Tarragona i advocada de 

l’Estat habilitada a Tarragona. 

Sra. Blanca Corral Ruiz, responsable del Departament Jurídic de l’Institut Català de la Salut al 

Camp de Tarragona. 

Sr. Jordi Abras Carbó, professor associat de dret administratiu a la Facultat de Dret de la 

Universitat Ramon Llull de Barcelona (ESADE). Advocat del Departament de Dret 

Administratiu de Pricewaterhousecoopers Tax and Legal Services a Barcelona. 

Il·lma. Sra. María Abelleira Rodríguez, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

Conferència: “La reforma del procediment d’inspecció dels tributs en els casos de delicte 

contra la hisenda pública” 

Realització: 17 de juliol. 

Ponent: Sr. Joan Iglesias Capella, doctor en Dret, inspector d’Hisenda de l’Estat en excedència i 

soci de la firma d’advocats Crowe Horwath. 

 

Conferència: "La protecció de la legalitat urbanística" 

Realització: 2 d’octubre de 2017. 

Ponent: Sra. Elena Mas Salguero, cap de la Secció d’Urbanisme de l’Ajuntament de Salou. 
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CAPÍTOL 7 FORMACIÓ 

 

V Jornades de Dret Portuari de Tarragona. 

Realització: 1 de desembre de 2017. 

Ponents: Sr. Alejandro Hernández del Castillo, advocat de l’Estat en excedència i advocat de 

GVA & ATENCIA. 

Sr. Enric Martínez Sastre, responsable territorial de la Zona Sud de Ports de la Generalitat i 

director-coordinador del Pla de Ports de Catalunya 2030. 

Sr. Xavier Soy i Ros, soci de Pareja & Associats Advocats. 

Sr. José Antonio Morillo-Velarde del Peso, advocat de l’Estat i cap de l’Assessoria Jurídica de 

l’Organisme Públic Ports de l’Estat. 

 

2.SECCIÓ DE DRET ANIMAL 

Conferència: “La visió de la Fiscalia en els delictes contra els animals”.  

Realització: Dia 16 de juny de 2017. 

Ponent: Il·ltre Sr. José Ignacio Monreal Bueno, fiscal responsable de medi ambient i urbanisme. 

 

Conferència: “Ordenança de benestar animal 2017 de Tarragona. Aspectes a tenir en 

compte” 

Realització: 15 de desembre de 2017. 

Ponents: Sra. Marta Reynals de Solà, advocada i membre de la Secció de Dret Animal de 

l’ICAT. 

Sra. Aina Paredes Serrano, advocada i membre de la Secció de Dret Animal de l’ICAT. 

 

3.SECCIÓ DE DRET BANCARI 

Conferència: Què es pot fer davant d'un abús bancari?  

Realització: 13 de març de 2017. 

Ponent: Sr. Joan Andreu Reverter, advocat i president de la Secció de Dret Bancari de l'Il·lustre 

Col·legi d'Advocats de Tarragona. 
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CAPÍTOL 7 FORMACIÓ  

 

Conferència: "Una visió diferent dels litigis sobre productes bancaris: la defensa 

exercitada per les entitats bancàries".  

Realització: 13 de juny de 2017. 

Ponent: Sr. Ignasi Fernández de Senespleda, advocat, ha estat cap dels Serveis Jurídics de 

Catalunya Banc, S.A. Actualment és cap dels Serveis Jurídics de BBVA, S.A., per a Catalunya. 

 

4.SECCIÓ DE DRET CIVIL 

FEM un cafè...sobre les subhastes electròniques.  

Realització: 31 de març de 2017. 

Ponents: Il·ltre Sr. Sergio Macián de Greef, lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat de 

Primera Instància Núm. 4 de Tarragona. 

Il·ltre Sr. Josep M. Sabater Sabaté, lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat de Primera 

Instància Núm. 3 de Tarragona. 

 

5. SECCIÓ DE COMPLIANCE PENAL 

Jornada sobre sistemes de gestió de compliance: “La nova UNE 19601”. 

Realització: 7 de juliol de 2017. 

Ponents: Sra. Haidé Costa i Villaró, advocada, ex-jutgessa, professora de la URV, UAB i 

Fundesem. Sòcia fundadora Judilex. 

Sra. Eva Subira, directora d’Aenor Internacional Catalunya. 

 

Jornada: “El Compliance a judici”. 

Realització: 22 de desembre de 2017. 

Ponents: Il·lm. Sr. Josep Maria Torras Coll, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona 

Secció 9a. 

Dr. Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de dret penal de la URV. 
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6. SECCIÓ D’ESTRANGERIA 

VII Jornada d’Estrangeria: “Refugiats i política d’asil”.  

Realització: 19 de maig de 2017. 

Ponents: Dra. Maria Font i Mas, secretària del Departament de Dret privat, processal i financer 

de la Universitat Rovira i Virgili. 

Dra. Diana Marín Consarnau, professora de dret internacional privat del Departament de Dret 

Privat, Processal i Financer URV. 

Modera: Sr. Albert Martí Bargalló, professor associat de Règim d’Estrangeria de la Universitat 

Rovira i Virgili, i advocat. 

Dra. Sílvia Morgades Gil, professora de dret internacional públic de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

Dr. Markus González Beilfuss, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Oriol Amoròs i March, secretari d’Igualtat Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 

Catalunya. 

Dr. Santiago Castellà Surribas, professor de dret internacional públic de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

Sr. Eduard Martín Fontbona, adjunt a Coordinació Oficina Provincial Creu Roja de Tarragona. 

Sr. Carles Perdiguero Garreta, professor associat de Nacionalitat i estrangeria de la Universitat 

Rovira i Virgili, i advocat. 

 

7.  SECCIÓ DE DRET DE FAMÍLIA 

FEM un cafè...sobre el Servei d'intervenció especialitzada en víctimes de violència 

masclista (SIE)? (* compartida amb Secció de Drets Humans). 

Realització: 26 de maig de 2017. 

Ponents: Sra. Marta Álvarez Freijo, directora del SIE (Servei d´intervenció especialitzada en 

víctimes de violència masclista) de Tarragona. 

Sra. Montse Lladó Armengol, advocada del SIE Tarragona. 

Sra. Susana Viader Matamala, advocada del Servei tècnic del punt de trobada familiar de 

Tarragona i del Servei d'intervenció especialitzada en víctimes de violència masclista (SIE). 

Sra. Marta Pérez Sánchez, coordinadora del Punt de Trobada de Tarragona. 
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8. SECCIÓ DE DRET FINANCER I TRIBUTARI 

Conferència: “Fiscalitat bàsica en les entitats sense ànim de lucre”. 

Realització: 18 de desembre de 2017. 

Ponent: Sr. Joan Antonio Abad, membre de l’AEDAF. 

 

9. SECCIÓ DE DRETS HUMANS 

Sessió pràctica sobre presentació de demandes al TEDH.  

Realització: 20 de febrer de 2017. 

Ponents: Sra. Anaïs Franquesa, advocada. 

Sr. David Rocamora Borrellas, advocat. 

Sra. Anna Maria Mengual, lletrada del TEDH. 

 

Conferència: “De què parlem quan parlem de desobediència civil?”. 

Realització: 21 de febrer de 2017. 

Ponents: Sra. Gabriela Serra, ex-diputada i antiga vice-presidenta de la Comissió d'Estudi del 

Procés Constituent del Parlament. 

Sr. Toni Álvarez, Insubmís al Servei Militar Obligatori. 

 

Conferència: “La desobediència civil des d’una perspectiva constitucionalista”.  

Realització: 2 de març de 2017. 

Ponent: Sr. Rubén Viñuales Elías, advocat i portaveu a l’Ajuntament de Tarragona pel Grup 

Municipal de Ciutadans. 

 

Jornada: “La resposta penal de l’Audiència Nacional als voluntaris contra l’ISIS”.  

Realització: 16 de març de 2017. 

Ponent: Sr. Roberto Vaquero, secretari del Partit Marxista Leninista (Reconstrucció Comunista). 
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Jornada: “El medi ambient des de la perspectiva dels Drets Humans”. 

Realització: 19 d’abril de 2017. 

Ponents: Sr. Josep Maria Torres, portaveu de la Plataforma Cel Net. 

Sr. Óscar Cabrero, advocat, vicepresident primer de Greenpeace España. 

Il·ltre. Sr. Ignacio Monreal, fiscal de medi ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona. 

 

Presentació del sistema de registre, comunicació i alerta de violència institucional.  

Realització: 25 d’octubre de 2017. 

Ponent: Sr. Alejandro Forero Cuellar i Sra. Cristina Garés Calabuig, membres de l’Equip 

SIRECOVI i de l’Observatori Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona. 

 

Jornada: “Violació de drets civils i polítics” 

Realització: 29 de novembre de 2017 

Ponents: Sr. Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat davant la Corte Penal Internacional. 

Sr. Jean Marc Segarra, director de l'IES Martí i Franques, col·legi electoral l’1 d’octubre. 

Sr. Ramon Maria Sans Ballart, advocat i membre de la Junta de Govern del ICAT. Membre de 

“Juristes per la República”. 

 

10. SECCIÓ DE DRET MERCANTIL I CONCURSAL 

Curs de Dret Concursal 2017. 

Realització: Mesos de novembre i desembre. 

Ponents: Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de 

Tarragona. 

Sr. José Luis Martínez Vallés i Sr. José Antonio Jiménez González, advocats. 

Il·ltre. Sr. Juan Holgado Esteban, lletrat de l'Administració de justícia del Jutjat Mercantil núm. 

1 de Tarragona. 

Il·ltre. Sr. Álvaro Mangas Campos, fiscal.  

http://plataformacelnet.blogspot.com.es/
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11. SECCIÓ DE DRET MARÍTIM I DELS TRANSPORTS 

Cicle de conferències introductòries al Dret Marítim.  

Realització: Mes de setembre de 2017. 

Ponents: Sr. Josep Bertran Fornós, advocat especialista en transports i assegurances. 

Sra. Beatriz Pérez de Molino, advocada especialista en Dret administratiu, civil i mercantil i, 

especialment, en Dret de transports i assegurances. 

Dr. Pablo Girgado Perandones, doctor en Dret per la Universitat de València. Professor Titular 

de Dret Mercantil a la Universitat Rovira i Virgili. 

Sr. Josep Lluís Díez Besora, advocat especialista en Dret Marítim, transport i gestió portuària. 

Director de Domini Públic i Seguretat Integral al Port de Tarragona. 

 

Cicle de conferències: “El mes del Dret marítim”.  

Realització: Mes d’octubre de 2017. 

Ponents: Sr. Jaime Rodrigo de Larrucea, professor de dret marítim i seguretat marítima a la 

Universitat Politècnica de Catalunya; col·laborador acadèmic a la Universitat Pompeu Fabra. 

Doctor en Dret i en enginyeria nàutica. Coordinador de l’Àrea Legal i de Dret marítim de la 

Facultat de Nàutica de Barcelona. 

Sra. Bárbara de la Vega Justribó, professora acreditada titular de Dret mercantil de la 

Universitat Carlos III de Madrid (*organitzada conjuntament amb Tirant lo Blanch). 

Il·lm. Sr. Manuel Díaz Muyor, magistrat de la Secció 15a. de l’Audiència Provincial de 

Barcelona. 

Sr. Luis de San Simón Palacios, advocat especialista en dret marítim. 

 

. 
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12. SECCIÓ DE DRET PROCESSAL CIVIL 

Cicle de conferències de la Secció de Dret processal Civil: 

 

Conferència: “Accidents de trànsit: la càrrega de la prova i la nova reclamació de danys”.  

Realització: 26 d’abril de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. Joan Perarnau Moya, magistrat de la Secció 3a de l’Audiència Provincial  de 

Tarragona. 

 

Conferència: “Problemes de la prova electrònica: whatsapp, e-mails, missatges en xarxes 

socials”.  

Realització: 11 de maig de 2017. 

Ponent: Dr. Manel Richard, professor titular de Dret públic i de Dret processal de la Universitat 

de Navarra. 

 

Conferència: “La correspondència privada entre lletrats com a mitjà de prova”.  

Realització: 16 de maig de 2017. 

Ponent: Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de Dret processal de la URV. 

 

Conferència: “L'audiència prèvia: especial atenció a la fase probatòria”. Realització: 7 de 

juny de 2017. 

Ponent: Sr. José Luis Muntadas Martra, advocat. 

 

Conferència: “Aspectes fonamentals de la valoració de la proba per part del jutge”.  

Realització: 28 de juny de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. Pablo Izquierdo, jutge del Jutjat de Primera Instància Núm. 1 de Mataró. 
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2n Cicle de conferències de la Secció de Dret Processal Civil: 

 

Conferència: “El control de l’abusivitat d’ofici i a l’oposició de l’execució”. Realització: 23 

d’octubre de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. Joan Perarnau Moya, magistrat de la Secció 3a de l’Audiència Provincial de 

Tarragona. 

 

Conferència: “L’execució forçosa: títols executius, causes d’oposició, resolució i recursos”.  

Realització: 8 de novembre de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. Manuel Galán Sánchez, magistrat de la Secció 3a de l’Audiència 

Provincial de Tarragona. 

 

Conferència: “Problemes de la fase de constrenyiment: la recerca de la solvència del 

deutor”.  

Realització: 23 de novembre de 2017. 

Ponent: Il·ltre Sr. Josep M. Sabater Sabaté, lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat de 1a 

Instància Núm. 3 de Tarragona. 

 

Conferència: “Problemes pràctics de la subhasta judicial i alternatives”. 

Realització: 14 de desembre de 2017. 

Ponent: Sra. Elisabet Cerrato, professora de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili. 
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13. SECCIÓ DE DRET A LA SEGONA OPORTUNITAT 

Conferència: “L’exoneració dels deutes insatisfets. Denominada llei de la 2a oportunitat”.  

Realització: 23 de maig de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez, magistrat jutge del Jutjat Mercantil de Tarragona. 

 

Sessió pràctica organitzada per la Secció de Dret a la 2a Oportunitat. 

Realització: 19 de juliol de 2017. 

Ponents: Sr. Lluís Badia i Chancho i Sr. Jaume Campá Gracia, advocats i presidents de la 

Secció de Dret a la Segona Oportunitat. 

 

Taula rodona: “Anàlisi del desenvolupament de la Llei de la 2a Oportunitat”. 

Realització: 24 de novembre de 2017. 

Ponents: Sr. Ángel Serrano de Nicolás, notari. 

Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona. 

 

14. SECCIÓ DE DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Conferència: “La nova Llei d’autònoms”. 

Realització: 28 de juliol de 2017. 

Ponents:  Sr. Sergio del Campo Estaún, diputat al Congrés dels Diputats, subinspector de treball 

en excedència i que ha estat un dels ponents de la “Proposición de Ley de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo”.  

 

Conferència: “Nous horitzons per l’acomiadament nul: l’acomiadament nul per frau de 

llei per a l’acomiadament per causa real d'incapacitat temporal”.  

Realització: 22 de novembre de 2017. 

Ponents: Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, doctor en Dret per la URL/ESADE i professor, 

sotsdirector de docència i director del programa de Dret de la UOC. 

Sr. Joan Agustí Maragall, magistrat del Jutjat Social 33 de Barcelona. 
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15. SECCIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ 

Conferència: “Aspectes legals que han de complir els E-Commerce”.  

Realització: 15 de juny de 2017 (organitzada conjuntament amb GAJT). 

Ponents: Sr. Albert Conde Olano, advocat i co-president de la Secció de Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació. 

Sra. Mónica Sánchez Blasco, advocada i co-presidenta de la Secció de Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació. 

 

Conferència: “L’advocacia davant el nou RGPD”. 

Realització: 9 d’octubre de 2017. 

Ponent: Sr. David Molina Moya, advocat IP&IT, especialitzat en Protecció de Dades i 

Privacitat, al Despatx d’Advocats Écija. 
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ORGANITZADA PER L’ ICAT: 

Jornada sobre jurisprudència i legislació en matèria de clàusules sòl. 

Realització: 31 de gener de 2017. 

Ponent: Il·lm. Sr. Manuel Diaz Muyor, magistrat jutge de la Secció 15a de l’Audiència 

Provincial de Barcelona. 

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García Rodríguez, magistrat jutge de la Secció 1a. de l’Audiència 

Provincial de Tarragona. 

 

Conferència: “Criteris dels jutjats de família i dels jutjats de VIDO sobre l’atorgament de 

la custòdia compartida dels menors”.  

Realització: 29 de març de 2017. 

Ponent: Il·lma. Sra. Cristina López Potoc, magistrada jutgessa del Jutjat exclusiu de Violència 

sobre la Dona del Vendrell. 

 

Sessió informativa en relació a la subjecció o no a l’IVA en el TOAD 

Realització: 24 de febrer de 2017. 

Ponent: Alberto García Rodríguez, advocat i tresorer de l’ICAT. 

 

Jornada de formació sobre la base de dades jurídica i la "Nube de lectura" de Tirant lo 

Blanch.  

Realització: 30 de juny de 2017. 

Ponent: Sr. David López, representant de Tirant lo Blanch. 

 

Jornada de formació sobre la base de dades jurídica d'vLex.  

Realització: 11 de novembre de 2017. 

Ponent: Sr. Alfredo López Rodríguez, de l'editorial vLex. 
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ORGANITZADA PEL GRUP D’ADVOCATS JOVES 

Conferència: “Aspectes bàsics de propietat intel·lectual i industrial i litigació per 

advocats”.  

Realització: 23 de març de 2017. 

Ponent:   Sr. José María del Valle Escalante, advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats 

de Barcelona i Director de desenvolupament de negoci de Catalunya i Aragó a Clarke, Modet & 

Co. 

 

Conferència: “Aspectes bàsics de la pràctica laboral”.  

Realització: 30 de març de 2017. 

Ponent: Sr. Carlos Usón Sabaté, advocat. 

 

Conferència: “La psicologia jurídica”.  

Realització: 6 d’abril de 2017. 

Ponent: Sr. Florentino García Gómez, advocat. 

 

Taller: Tècniques d’interrogatori.  

Realització: 20 d’abril i 8 de juny de 2017. 

Ponent: Sr. Florentino García Gómez, advocat. 

 

Conferència: “El Dret penal a l’esport”.  

Realització: 18 de maig de 2017. 

Ponent: Sr. David Lanaspa Mainz, advocat. 

 

Conferència: “Com fer un bon tràmit d’informe en l’ordre penal”.  

Realització: 22 de juny de 2017. 

Ponent: Sr. David Rocamora Borrellas, advocat. 
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ORGANITZADA PER L’EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 

1.- Seminari Dret del Treball.  

Realització: 3 de maig de 2017. 

Ponent: Sra. Gemma Fabregat. professora titular de Dret del treball, advocada off counsel en 

Dret del treball i vicerectora de la Universitat de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Seminari de Dret a l’honor i llibertat d’expressió.  

Realització: 26 de maig de 2017.  

Ponent: María Eugenia Bodas Daga, doctora en Dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
assistents 

6 
assistents 
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3.- Seminari de Dret Civil Català (Dret de Família) - Tirant Lo Blanch 

Realització: 3 de juliol de 2017.  

Ponent: Dra. Judith Solé Resina, professora titular de Dret Civil de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Catedràtica acreditada. Magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Seminari de Dret de Marítim - Tirant Lo Blanch.  

Realització: 11 d’octubre de 2017. 

Ponent:  Sra. Bárbara de la Vega Justribó, professora acreditada titular de Dret mercantil de la 

Universitat Carlos III de Madrid(organitzada conjuntament Secció ICAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
assistents 

25 
assistents 
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5.- Seminari de Dret de la Propietat Intel·lectual - Tirant Lo Blanch.  

Realització: 15 de novembre de 2017. 

Ponent: Sra.  María Isabel Calendario Macías, professora titular de Dret Mercantil de la 

Universitat Carlos III de Madrid. 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.- Seminari de Dret d’Estrangeria - Tirant Lo Blanch.  

Realització: 23 de novembre de 2017. 

Ponent: Il·ltre. Sr. Luis Lafont Nicuesa, fiscal del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
assistents 

15 
assistents 
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Tirant online: “Seminari sobre clàusules abusives”.  

Realització: 30 de maig de 2017. 26 usuaris 

Ponent: Sr. Francisco José Antonio Pertiñez, professor titular de dret civil de la Universitat de 

Granada. 

 

Tirant online: “Conferència sobre IRPF i IP: declaració-liquidació de l'exercici 2016”.  

Realització: 7 de juny de 2017. 20 usuaris 

Ponent: Sr. Domingo Carbajo Vasco, inspector d'Hisenda de l'Estat. 

 

Tirant online: “El Concurs de creditors: El benefici d’exoneració del passiu insatisfet”.  

Realització: 26 de setembre de 2017. 18 usuaris 

Ponent: Sra. Ana Belén Campuzano, catedràtica de dret mercantil de la Universitat San Pablo 

CEU. 

 

Tirant online: “Costes i honoraris”  

Realització: 30 de novembre de 2017. 29 usuaris 

Ponent: Sr. Miguel Ángel Aragüés, advocat. 

 

Tirant online: “El nou procediment de reclamació dels accidents de circulació”  

Realització: 11 de desembre de 2017. 15 usuaris 

Ponent: Sr. Jose Antonio Badillo Arias. 

 

Tirant online: “Curs d’arbitratge” 

Realització: Del mes de juny al mes de desembre de 2017 

127 usuaris 
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Nombre de :    2017                   2016 

Sol·licituds de Mediació 97 85 

Informatives que no acaben en Mediació 58 126 

Sessions informatives realitzades 155 211 

Percentatge de sessions que acaben amb sol·licitud de 

mediació 

62,58 % 40.28 % 

Derivacions judicials que acaben amb sol·licitud de 

mediació 

7  

 

Sol·licituds de Mediació per seus col·legials 

 2017 2016 

Seu dels Jutjats de Tarragona 59 36 

Seu dels Jutjats d'El Vendrell 25 33 

Seu dels Jutjats de Valls 13 16 

Total 97 85 

 

Segons acord 2017 2016 

Mediacions amb acord 26 35 

Mediacions sense acord 11 10 

TOTAL 37 45 

 

L’efectivitat es manté superior al 70% de mediacions que acaben amb acord de les parts 

Durada de les mediacions 

Mediacions d'1 sessió 28,30% 

Mediacions de 2 sessions 33,96% 

Mediacions de 3 sessions 18,87% 

Mediacions de 4 o més sessions 18,87% 

 

El 62,26% de mediacions es resolen en 1 o 2 sessions. 
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El 2017 s’han reestructurat l’espai de biblioteca, incrementant el nombre de punts de lectura de 

tretze a vint-i-quatre. S’ha renovant totalment l’equipament informàtic amb quatre ordinadors 

portàtils i quatre ordinadors de sobretaula. S’ha millorat el sistema d’il·luminació amb LED. El  

control d’accés es realitza amb un sistema biomètric que permetrà disposar de dades reals d’ús 

de les instal·lacions. 

Dades més rellevants: 

 

 

 

 

 

 

 

Increment anual del fons bibliogràfic 2015 2016 2017 

Monografies 2664 2891 3341 

Articles de revista i publicacions periòdiques 2152 2609 3137 

Documents electrònics 416 565 675 

Dvds 314 334 334 

Fons arxiu   409 

Total 5.546 6.399 7.896 

  

                 Any 
Novetats per matèries 

2017 

436 
2016 

201 

Dret/UE/Internacional/Polític 41 6 

Const./Estrang. 28 14 

Administratiu 30 26 

Fiscal 26 5 

Penal 84 34 

Civil 65 44 

Mercantil 61 32 

Procediment civil 44 21 

Laboral 56 18 

Altres 1 1 

252 

Altes accés 

biomètric 

161 

Usuaris  

préstec 

786 

Préstecs 

10.384 

Accessos 

catàleg 
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El fons bibliogràfic  ha augmentat un  23% més respecte el 2016. Aquest augment coincideix 

amb el conveni signat amb Tirant lo Blanch que proporciona accés a la totalitat de les novetats 

publicades per aquesta editorial. 

A més del servei tradicional de préstec, s’ha incorporat com a principal novetat la biblioteca 

digital: “Nube de lectura”  de Tirant Lo Blanch. Les dades obtingudes de consulta de servei des 

de maig a desembre de 2017 són que s’han realitzat 426 accessos per part de 198 usuaris, s’han 

visualitzat 356 llibres i s’han realitzat 152 préstecs. 

El nombre de visites al catàleg online de la biblioteca, ha estat de 10.384 accessos. Així com es 

calcula que anualment visiten la biblioteca uns 4.500 col·legiats, és a dir, una mitjana de 18 

usuaris/dia, a més és manté el servei de préstec tradicional amb un total de 786 llibres prestats. 

Els col·legiats de l'ICAT poden consultar presencialment a la biblioteca les bases de dades de 

La Ley Digital, Tirant lo Blanch, vLex (versió “Premium” i “Analytics”) i Sepín online.  També 

tenen disponible online a través de la zona privada de la web col·legial (accés restringit) les 

bases de dades de Tirant lo Blanch, vLex (versió bàsica) i a més de la biblioteca digital “Nube 

de lectura” de Tirant lo Blanch.  

Estadístiques de consulta a les bases de dades: 

BASES DE DADES Núm. 

d'accessos 

Núm. de 

docs. vistos 

Núm. de docs. 

descarregats 

Vlex Premium  601 1.103  

La Ley Digital / Biblioteca Online Bosch 767 3.232  

Sepín  1.196 4.027  

Tirant lo Blanch (accés biblioteca) 323  737 

Tirant lo Blanch (àrea privada col·legiat) 6.489  12.695 

 

Des de la biblioteca s’ha tramitat nou promocions de llibres amb un total de 560 peticions. 

Els usuaris han fet ús del servei de documentació amb un total de 868 consultes efectuades a 

través del correu electrònic. 

La biblioteca ha creat aquest 2017 dos nous serveis de difusió selectiva: el de bibliografia per 

matèries (novetats adquirides per àmbit d’especialització), i el de dossiers temàtics (bibliografia 

relacionada amb els cursos de formació). 

Finalment, també com a novetat d’aquest any s’ha creat el club de lectura i els llibres 

seleccionats pel club de lectura de l’ICAT que es poden consultar i agafar en préstec a la 

biblioteca.  
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Data Firma Entitat amb la que es signa  Tipologia  

13/3/2017 Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Reus 

Conveni de reciprocitat en la 

prestació de serveis pels 

col·legiats d’ambdós col·legis. 

29/3/2017 Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya i el 

CICAC 

Adhesió al Conveni de 

col·laboració per a la 

implantació del programa de 

videocomunicacions amb els 

interns en centres penitenciaris i 

centres educatius de justícia 

juvenil i els seus advocats 

defensors. 

30/3/2017 Editorial Tirant Lo Blanch, 

SL 

Acord de col·laboració 

desenvolupar un projecte conjunt 

a l’àmbit de formació i 

biblioteca, per als col·legiats.  

27/7/2017 Servei d’Atenció a les 

Diversitats Sexuals i de 

Gènere de l’Ajuntament de 

Tarragona 

Conveni de col·laboració per 

donar orientació jurídica als 

usuaris del servei municipal. 

28/7/2017  Ajuntament de Tarragona  Conveni de col·laboració en 

relació amb la Llei 25/2015 de 

mecanisme de segona 

oportunitat, reducció de càrrega 

financera i altres mesures 

d’ordre social. 

28/7/2017 Llibreria La Capona Acord de col·laboració per 

l’oferiment als col·legiats de 

diverses activitats culturals 

centrades en la lectura. 

10/10/2017 Gimnàstic de Tarragona, SAD Renovació del conveni de 

reciprocitat en la prestació de 

serveis pels col·legiats i 

associats. 

20/11/2017 Banco Santander, SA Renovació de l’Acord de 

col·laboració per fer accessible 

als col·legiats l’oferta comercial 

del Banc Santander. 
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DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dades-Resum de les comunicacions d’agraïment als ponents de les 

activitats formatives de l’ICAT 

 AGRAÏMENTS 

PONENTS 

NOTES DE 

PREMSA 

FOTOS 

ENVIADES 

RESPOSTES 

DELS 

PONENTS 

GENER 0    

FEBRER 0    

MARÇ 0    

ABRIL 0    

MAIG 7 7 14 2 

JUNY 13 1 28  

JULIOL 5 0 13  

AGOST 0    

SETEMBRE 0    

OCTUBRE 6  11  

NOVEMBRE 7  15 2 

DESEMBRE 21 2 44 10 

TOTAL 59 10 125 14 

 

+3600 
Seguidors xarxes 

35.989 
Usuaris web 

3:48 

Temps mig  

70% 

Usuaris tornen 

a la web 

3:48 

Temps mig  
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El col·legi ha realitzat la publicació de dos números de la Revista Fòrum Jurídic. 

 

 

Reculls de premsa més important de les activitats i comunicacions publicades als mitjans de 

comunicació:  

S’han enviat més de 300 comunicats als col·legiats i 40 notes de premsa als mitjans de 

comunicació. A  www.icatarragona.com s’han publicat  més de 300 notícies. 

 

 

CAT-CAMPAÑA SOLIDARIA 

Abogados y farmacéuticos de Tarragona se alían en una campaña 

solidaria 
20/12/2017 19:50 

Tarragona, 20 dic (EFE).- El Colegio de abogados (ICAT) y el de farmacéuticos de Tarragona (COFT) se han aliado en una 

campaña solidaria que, estas Navidades, quiere dar voz a varias entidades y ONG asistenciales de la provincia, con el lema "Mes + 

solidario". 

Una de las primeras acciones ha sido una donación colectiva de sangre con el eslogan "Esta Navidad el amigo invisible eres tú". 

Además, el próximo viernes 22, programan un acto central por la defensa de los derechos humanos y los derechos de los refugiados 

mediante la exposición "Once vidas en once maletas". 

La muestra, organizada conjuntamente por la Fundación Abogacía, el ICAT y el COFT, pretende recordar y divulgar la situación de 

los refugiados. 

Esta exposición recoge once historias de refugiados, incluyendo la de una mujer española que tuvo que refugiarse en Francia 

huyendo de la guerra. 

Cada maleta incluye una imagen de los protagonistas, un mapa con el recorrido que han hecho, un objeto ilustrativo de su historia y 

dibujos de niños. 

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de enero de 2018 en el vestíbulo de las sedes del COFT y del ICAT, que 

comparten edificio. 

También han invitado a la Cruz Roja y Cáritas Tarragona a usar sus instalaciones y servicios para realizar actividades y campañas 

informativas de los proyectos solidarios de cara al 2018. EFE 

http://www.icatarragona.com/
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El Colegio de Abogados de Tarragona 
inaugura la exposición 
“#DerechoRefugiados, 11 vidas en 11 
maletas” 

 La muestra se podrá visitar durante las próximas semanas en la sede que comparten las dos 
entidades, en la calle Enric de Ossó, 1, de Tarragona 

El decano del Colegio de Abogados de 

Tarragona, Manel Albiac, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona, Joaquim 

Nolla, han inaugurado esta mañana la exposición “#DerechosRefugiados, 11 vidas en 11 maletas”. La 

muestra, organizada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, junto con el ICAT y 

el COFT, pretende alertar sobre la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados cuando 

huyen de sus países. Cada maleta recoge la historia de una persona o una familia de refugiados. La 

maleta número 11 pertenece a la de una refugiada española de hace 70 años, para recordar que a 

nuestra historia también se ha sufrido este drama que ahora nos afecta como país de acogida. 

Durante sus parlamentos, Albiac y Nolla han coincidido en que hay que concienciar todavía más la 

sociedad sobre situación que afrontan estas personas y hasta qué punto la ayuda que pueden recibir en 

nuestro país los puede salvar la vida porque se rehagan y puedan arraigarse aquí para decidir más 

adelante si se quieren quedar o incluso volver a su país de origen. En este sentido, han reclamado que 

hay que abocar más esfuerzos para reducir la situación de vulnerabilidad que sufren los refugiados. 

El acto ha contado con la participación del subdelegado del gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, y de 

representantes de varias entidades que desarrollan proyectos solidarios para ayudar a los refugiados. 

Entre otros, han participado en el acto: Eduard Martín (adjunto  a  Coordinación Oficina Provincial Cruz 

Roja Tarragona), Emma Pérez (coordinadora técnica del programa de refugiados a la Cruz Roja 

Tarragona), Anna Mairal (responsable de comunicación de Càritas), Isabel Iturrieta (responsable del 

Departamento de Migración de Càritas), además de otras personalidades de la sociedad civil 

tarraconense como Agustí Pujol (presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona) y 

Jaume Descarrega, presidente del Colegio de Psicólogos de Tarragona. 

La exposición permanecerá abierta al público hasta el día 15 de enero de 2018 a la sede que comparten 

el Colegio de Abogados de Tarragona  y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona. En paralelo, 

se celebrarán varias charlas y conferencias para dar a conocer la tarea que hacen entidades como 

Cáritas y Cruz Roja para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I DE 2016  

 

ACTIU 31/12/2017 31/12/2016 

  

 

      

A) ACTIU NO CORRENT 661.295,75  664.804,90  

  
 

      

  I. Immobilitzat intangible 10.520,81 16.903,13 

  
 

2. Aplicacions informàtiques 10.520,81 16.903,13 

  II. Immobilitzat material 650.053,62 647.180,45 

  
 

1. Terrenys i construccions 588.253,20 601.001,92 

  
 

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 61.800,42 46.178,53 

  V. Inversions financeres a llarg termini 721,32 721,32 

  
 

3. Valors representatius de deute 721,32 721,32 

  

 

      

B) ACTIU CORRENT 718.691,89  932.821,61  

  
 

 
    

  II. Usuaris, patroc. i deutors d’activitats i altres comptes a cobrar 79.261,27 64.598,91  

  
 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 36.299,12 30.848,88  

  
 

4. Altres deutors 38.479,66 32.764,78  

  
 

6. Actius per impost corrent 0,00 502,89  

  
 

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 4.482,49 482,36  

  IV. Inversions financeres a curt termini 430.000,00 431.500,00  

  
 

1. Instruments de patrimoni 100.000,00 90.000,00  

  

 

4. Altres actius financers 330.000,00 341.500,00  

  V. Periodificacions a curt termini 13.582,69 4.664,88  

  VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 195.847,93 432.057,82  

  
 

1. Tresoreria 195.847,93 432.057,82  

  

 
 

    

TOTAL ACTIU 1.379.987,64  1.597.626,51  
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PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2017 31/12/2016 

  

 

      

A) PATRIMONI NET 1.068.648,56  1.050.864,11  

 
        

A-1) Fons propis 1.068.648,56  1.050.864,11  

  III. Excedents d'exercicis anteriors 1.049.364,15  1.050.715,79  

  

 

1. Romanent 1.049.364,15  1.050.715,79  

  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 19.284,41  148,32  

  

 
 

    

B) PASSIU NO CORRENT 5.700,00  6.927,65  

          

  I. Provisions a llarg termini 4.500,00 6.927,65 

  

 

4. Altres provisions 4.500,00  6.927,65  

  II. Deutes a llarg termini 1.200,00  0,00  

  

 

3. Altres deutes a llarg termini 1.200,00  0,00  

    
 

    

C) PASSIU CORRENT 305.639,08  539.834,75  

  

 

      

  II. Deutes a curt termini 0,00  1.900,00  

  

 

5. Altres passius financers 0,00  1.900,00  

  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 305.639,08  537.534,75  

  

 

2. Creditors varis 78.247,76  371.377,36  

  

 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.016,48  7.504,78  

  

 

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm. Públiques 214.374,84  158.652,61  

  V. Periodificacions a curt termini 0,00  400,00  

  

 

      

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.379.987,64  1.597.626,51  
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 31/12/2017 31/12/2016 

  
 

      

1. Ingressos de les activitats 840.599,92  859.561,68  

  a) Vendes i prestacions de serveis 687.954,96  712.010,56  

  d) Subvencions oficials de les activitats 152.644,96  147.551,12  

6. Altres ingressos de les activitats 232.613,81  167.467,17  

  a) Ingressos per arrendaments 16.573,36  16.259,68  

  b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 216.040,45  151.207,49  

7. Despeses de personal -411.944,19  -397.825,34  

8. Altres despeses d'explotació -642.497,14  -601.148,03  

  a) Serveis exteriors -630.953,69  -590.191,02  

  

 

a2) Arrendaments i cànons -18.314,91  -18.493,85  

  

 

a3) Reparacions i conservació -48.158,65  -52.127,71  

  

 

a4) Serveis de professionals independents -187.016,91  -216.729,72  

  

 

a6) Primes d'assegurances -212.670,40  -149.164,14  

  

 

a7) Serveis bancaris -28,86  -72,65  

  

 

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -44.700,59  -42.315,42  

  

 

a9) Subministraments -24.567,34  -26.733,29  

  

 

a10) Altres serveis -95.496,03  -84.554,24  

  b) Tributs -9.790,26  -9.538,81  

  c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per op. activitats -1.753,19  -1.418,20  

9. Amortització de l'immobilitzat -32.410,67  -30.215,85  

11. Excés de provisions 2.427,65  0,00  

13. Altres resultats 34.274,10  9.531,41  

  

 

      

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 23.063,48  7.371,04  

  

 

      

14. Ingressos financers 3.158,19  1.972,33  

  

 

      

II) RESULTAT FINANCER 3.158,19  1.972,33  

  

 

      

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 26.221,67  9.343,37  

19. Impostos sobre beneficis -6.937,26  -9.195,05  

  

 

      

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 19.284,41  148,32  

 


