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EDITORIAL  
 

 
 
 

MANEL ALBIAC CRUXENT  

DEGÀ 

 

La transparència d’una Corporació de Dret Públic de 
caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat per al compliment de les seves 
finalitats públiques i privades, queden recollides a la 
Memòria Anual 2018 totes les activitats que afecten a 
l’exercici professional i als grups d’interès del Col·legi.  

La Junta de Govern vol garantir el correcte exercici de 
l’advocacia, assegurar els drets de la ciutadania i 
oferir un valor afegit de servei als col·legiats i 
col·legiades que formen part d’aquesta Corporació. 

En l'exercici de la seva finalitat pública, l'ICAT actua 
per delegació de l'Administració, duent a terme 
funcions que defineixen la seva configuració com a 
Corporació de Dret Públic i, en aquest sentit, ha de 
garantir la regulació dels serveis de Torn d'Ofici i 
d'Assistència al Detingut, el control del compliment de 
les normes deontològiques per part dels advocats, i 
l'ordenament de l'activitat professional de l’advocacia. 

Compromesos amb la millora continuada de qualsevol 
servei per a què doni un valor afegit als interessats, 
l’ICAT revisa constantment el sistema de gestió de 
qualitat, segons la norma internacional UNE-EN-ISO 
9001, amb l’objecte de garantir la mateixa i aconseguir 
que la societat valori amb satisfacció la bona gestió 
dels Serveis d’Orientació Jurídica, Tramitació de 
Justícia Gratuïta i Torn d’Ofici i Assistència al Detingut 
que es presten des del nostre Col·legi, amb el 
compromís de fer pública la informació de dades i 
continguts necessaris perquè la ciutadania en pugui 
avaluar la gestió dels recursos i el funcionament.  

 

ESTELA URBANO MARTÍN  

SECRETÀRIA 

 

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (canvi 
de nom aprovat aquest any 2018 per Assemblea 
General) ha de defensar els interessos dels col·legiats 
i de la seva professió. Per aquest motiu, posa a la seva 
disposició serveis, formació, biblioteca col·legial i el 
núvol de Lectura de Tirant lo Blanc per tal que des 
d'Internet i des del despatx es puguin realitzar tràmits 
i consultes jurídiques on-line i facilitar així l'exercici 
professional de l'advocacia. 

Les noves tecnologies i el treball de tot un seguit de 
departaments i comissions delegades de la Junta de 
Govern, permeten que el Col·legi posi a disposició tot 
un seguit d'eines al servei dels col·legiats com la 
justificació digital del Torn d’Ofici, la plataforma 
UNITRAM per Administradors Concursals, la 
plataforma EPJ, àrea privada col·legial, el correu 
electrònic, el certificat digital ACA, entre d'altres.  

L'ICAT garanteix als ciutadans el dret de defensa del 
ciutadà mitjançant el Torn d'Ofici i Assistència al 
detingut. Aquesta tasca es complementa amb el 
Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), que de forma 
gratuïta dóna un assessorament jurídic inicial al 
ciutadà en informar-lo sobre els seus drets i les 
possibles solucions al cas plantejat. 

Així mateix, fomenta el Servei d’Orientació a la 
Mediació (SOM) per informar al ciutadà sobre què és 
la mediació -alternativa als tribunals per resoldre 
conflictes- i els seus avantatges. 

En definitiva, amb la finalitat de vetllar perquè l’exercici 
de l’advocacia serveixi les necessitats de la societat i 
defensi correctament els seus interessos.  
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Funcions del degà (Art. 40 dels Estatuts) 

1. Correspon al degà exercir la plena representació del Col·legi davant qualsevol entitat, organisme i persona pública 
o privada. Les funcions de representació ordinària del Col·legi i les altres que els Estatuts, les lleis i els reglaments li 
atorguin. 

2. Presideix les juntes de govern, les juntes generals i totes les comissions o delegacions del Col·legi a les quals 
assisteixi, i dirigeix les reunions i els actes que presideixi, vetllant per la legalitat i l’ordre dels mateixos. 

3. Atorga la col·legiació o habilitació amb caràcter provisional o urgent a les persones que ho demanin i compleixin els 
requisits, concedeix o denega la vènia en cas d’urgència, i concedeix o denega l’autorització prevista per a la defensa 
d’assumptes propis sense necessitat d’estar incorporat a un  Col·legi. 

4. Ordena els pagaments i confirma amb la seva signatura tota la documentació oficial que es lliuri, llevat dels casos 
en què hagi delegat aquestes funcions. 

5. Efectua les convocatòries de les juntes de govern i de les juntes generals d’acord amb el que preveuen els Estatuts. 

6. Exerceix quantes altres funcions pròpies que els Estatuts i qualsevol altra normativa vigent d’aplicació li atribueixin 
en virtut del seu càrrec. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• 17 Juntes de Govern
• 21 CICAC
• 16 CGAE

Reunions

• 199 Institucionals
• 7 vènies 

Comunicacions

• + 50  Institucionals
• 3 Taula Col·legis Professionals Actes
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Organització agenda de visites

Preparació logística agenda

Coordinació actes protocol·laris 

Redacció documentació administrativa

CAPÍTOL 1 DEGANAT 
 
 
El personal dedicat al Deganat s’encarrega de: 
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GENER 
El dia 9 i dia 15, assistència a les 9:30 h, a la reunió del Tribunal Arbitral de Barcelona (en endavant, TAB) 
a la seva seu a Barcelona.  

El dia 12, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT. 

El dia 15, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Comissió Permanent del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya (en endavant, CICAC). 

El dia 19, a les 12:30 h, assistència a la reunió de treball del Pla Estratègic 2018 amb el Grup Advocats 
Joves de Tarragona (en endavant, GAJT)  

El dia 19, a les 13:00 h, assistència a l’acte de benvinguda que realitza l’ICAT per als nous col·legiats a la 
Sala de Juntes. 

El dia 23, a les 16:15 h, assistència a les Jornades del Tribunal Arbitral de Tarragona (en endavant, TAT) 
al Saló d’Actes de l’ICAT. 

El dia 26, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT.  

El dia 29, a les 16:00 h, assistència a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 30, a les 13:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació del Consejo General de la 
Abogacía Española (en endavant, CGAE)  

El dia 30, a les 18:00 h, assistència a la reunió de la Comissió d’Estudis, Informes i Projectes del CGAE. 

El dia 31, a les 10:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid. 
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FEBRER 
El dia 2, a les 12:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida. 

El dia 5, a les 16:30 h, assistència a las “Conferencias de los Lunes” del CGAE amb el títol de “Cuestiones 
prácticas de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos”. 

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

El dia 9, a les 12:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació Continuada de l’ICAT, a la Sala 
de Juntes de l’ICAT. 

El dia 9 a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT. 

El dia 15, a les 14:00 h, assistència a la reunió de treball per IV Congrés Advocacia Catalana del CICAC a 
la seu de l’ICA de Tortosa.  

El dia 16, a les 10:00 h, assistència a la reunió de treball amb la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra 
(en endavant, PGME) a la Sala de Juntes de l’ICAT. 

El dia 16, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT.  

El dia 19, a les 16:00 h, assistència a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 20, a les 09:00 h, assistència al foro “Fòrum Europa. Tribuna Catalunya” al Hotel Palace. 

El dia 20, a les 13:00 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 21, a les 16:15 h, assistència a les Jornades del TAT al Saló d’Actes de l’CAT. 

El dia 22, a les 14:00 h, assistència al networking d’Arbitratge de la Comissió d’Arbitratge de l’ICAB. 

El dia 23, a les 13:00 h, assistència a la reunió del TAT a la Sala de Juntes. 

El dia 23, a les 17:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, al 
Palau de Congressos de Catalunya.  
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MARÇ 
El dia 1, a les 10:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 2, a les 12:00 h, assistència a la festa del “Día de la Polícia”, 194é aniversari de la Policia Nacional 
al Saló d’Actes de l’ICAT. 

El dia 2, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ ICAT. 

El dia 7, a les 12:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 8 i 9 a les, 09:00 h, assistència a les XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social del 
Col·legi Oficial de Graduats Socials. 

El dia 9 a les 12:30 h, assistència a la inauguració de la plaça José Francisco de Querol Lombardero 
organitzada per l’Ajuntament de Tarragona. 

El dia 12, a les 10:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC  

El dia 12, a les 14:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 13, a les 12:00 h, assistència a la reunió de treball amb Arquia a la Sala de Juntes de l’ICAT. 

El dia 16, a les 13:00h, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia a la Sala 
de Juntes de l'ICAT. 

El dia 19, a les 17:00 h, assistència a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 20, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB  

El dia 20, a les 16:15 h, assistència a les Jornades del TAT al Saló d’Actes de l’ICAT. 

El dia 21, a les 9:30 h, assistència a la reunió amb el Diari de Tarragona.  

El dia 21, a les 13:30 h, assistència a la reunió del TAT a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 23, a les 10:00 h, assistència a la presentació de la Jornada: "La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del 
llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes". 

El dia 23, a les 11:00 h, assistència a la reunió de treball amb Director EPJ i representants de Tirant 
Formació. 

El dia 23, a les 13:00 h, assistència a la convocatòria de la Junta General Ordinària de l’ICAT, al Saló 
d’Actes. 

El dia 29, a les 14:30 h, assistència a la reunió de Grup de Treball Conveni SOM 2018 de la Comissió de 
Mediació del CICAC. 
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ABRIL 
El dia 4, a les 18:00 h, assistència a la Reunió de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona (en 
endavant, TCPT) a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 5, a les 13:00 h, assistència a la convocatòria de la Junta General Extraordinària de l’ICAT, al Saló 
d’Actes. 

El dia 5, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 6, a les 11:30 h, assistència a la reunió de la Comissió Permanent de la sala de govern del TSJC a  
l’Audiència Provincial. 

El dia 10, a les 10:00 h, assistència a la reunió de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero del 
CGAE. 

El dia 10, a les 16:30 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 11, a les 12:00 h, assistència a la reunió de Grup de Treball Conveni SOM 2018 de la Comissió de 
Mediació del CICAC. 

El dia 11, a les 14:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 13, a les 18:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, a la Sala de 
la Columna de l’Ajuntament de Vic. 

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

El dia 17, a les 14:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC. 

El dia 18, a les 9:00 h, assistència a la XV Jornada Financiera de la Mutualidad de la Abogacía. 

El dia 19, a les 19:30 h, assistència a la Conferencia de la Subdelegació de Defensa, al saló d’actes de 
l’Autoritat Portuària.  

El dia 20: A les 18:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, a 
l’Auditori Josep Irla. 

El dia 24, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB 

El dia 26, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 27: A les 18:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa, a la 
Cripta de l’Església de la Reparació de Tortosa. 
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MAIG  
El dia 3, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 4, a les 12:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Normativa, a la Sala de Juntes de l'ICAT. 

El dia 4, a les 21:00 h, assistència a la celebració del sorteig del 19é torneig Mundiavocat amb sopar, al 
Cambrils Park Resort. 

El dia 5, a les 10:00 h, assistència a la inauguració del 19é torneig Mundiavocat, al Complex de Fútbol de 
Salou. 

El dia 7, a les 19:00 h, assistència a la inauguració de l’exposició “Quatre Artistes”, a la "Sala Sota" de la 
Subdelegació del Govern de Tarragona. 

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

El dia 9, a les 19:00 h, assistència a l’entrega del premi IUSTITIA que atorga l’Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Catalunya, al pati de columnes de l’ICAB. 

El dia 11, a les 19:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, a la 
Sala d’Actes de l’Institut Lluis de Peguera de Manresa. 

El dia 14, a les 14:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC. 

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

El dia 17, a les 09:00 h, assistència a la presentació del projecte municipal de Servei d’Atenció Integral a 
les Diversitats Sexuals i de Gèneres (LGTBI) de l’Ajuntament de Tarragona, al Teatre Tarragona. 

El dia 17, a les 12:00 h, assistència a l’acte de lliurament de condecoracions de l’Ordre de Sant Raimon de 
Penyafort, a la Subdelegació de Govern de Tarragona. 

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

El dia 18, a les 12:00 h, assistència a la celebració del 174é aniversari, a la Comandància de la Guardia 
Civil. 

El dia 18, amb motiu de la celebració de la festa Col·legial de l’ICAT: 

- A les 13:00 h, assistència a la celebració eucarística en sufragi pels companys difunts a la parròquia de 
Sant Pau, davant del Palau de Justícia. 

- A les 18:00 h, assistència 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. 
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El dia 18, a les 21:30 h, assistència a l’ aperitiu i sopar al Tinglado número 1 del Moll de Costa del Port de 
Tarragona, amb motiu de la celebració de la festa Col·legial de l’ICAT. 

El dia 22, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 22, a les 12:30 h, assistència a l’Assemblea General de l’Associació per l’Arbitratge de Tarragona, a 
la seu de la Cambra de Comerç de Tarragona. 

El dia 28, a les 16:00 h, assistència a la reunió del Ple del CICAC. 

El dia 30, a les 19:00 h, assistència a la Conferencia de la Subdelegació de Defensa, al teatret del Serrallo. 

El dia 31, a les 18:00 h, assistència a la segona reunió de la TCPT, a la sala de juntes de l’ICAT. 

 

JUNY 
El dia 1, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 1, a les 19:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, al Saló 
modernista de la Fundació de l’Antiga Caixa Sabadell 1859. 

El dia 5, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 6, a les 19:30 h, assistència a la Conferencia de Pau Ricomà d’ERC, al Saló d’Actes de l’ICAT. 

El dia 7, a les 19:30 h, assistència a la presentació del XII Congreso de la Abogacía 2019, al Teatro Calderón 
de Valladolid. 

El dia 8, a les 10:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de l’ICA de Valladolid. 

El dia 8, a les 19:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, a la 
Masia La Tartana de Matadepera. 

El dia 11, a les 14:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC, a la seu de 
l’ICA de Lleida. 

El dia 13, a les 19:00 h, assistència a l’acte de reconeixement de les persones i entitats col·laboradores, en 
el marc de les activitats commemoratives dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, a 
l’Aula Magna del Campus Catalunya. 

El dia 14, a les 19:00 h, assistència a la celebració del Dia de l'Advocacia: Entrega del V Premi Valors del 
CICAC, a l’Auditori del Palau Requesens. 

El dia 15, a les 12:00 h, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia, a la sala 
de juntes de l'ICAT. 
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El dia 15, a les 19:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres, a l’Hotel 
Terraza de Figueres. 

El dia 19, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB.  

El dia 19, a les 15:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 19, a les 19:00 h, assistència a la celebració del 75é aniversari de la Abogacía Española, a la sala 
Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

El dia 21, a les 10:30 h, assistència a la presentació del II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació, a 
la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre de Tortosa. 

El dia 22, a les 10:30 h, assistència a les jornades del II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació, a 
la seu de l’ICA de Tortosa. 

El dia 22, a les 21:00 h, assistència a la Cerimònia d’Inauguració dels XVIII JOCS MEDITERRANIS, a 
Tarragona. 

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

El dia 26, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 26, a les 13:00 h, assistència a l’Assemblea General del TAB. 

El dia 27, a les 13:00 h, assistència a la signatura del conveni entre l’ICAT i Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 27, a les 13:30 h, assistència a la signatura del conveni entre l’ICAT i el Banc Sabadell, a la sala de 
juntes de l’ICAT. 

El dia 27, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern a la Sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 29, a les 12:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació Continuada de l’ICAT, a la Sala 
de Juntes de l’ICAT. 

El dia 29, a les 19:00 h, assistència a la recepció del Comandant Naval de la Província Marítima de 
Tarragona a bord del Buque de Proyección Estratégica JUAN CARLOS I, al Port de Tarragona. 
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JULIOL 
El dia 4, a les 12:00h, assistència a l’acte de Presa de Possessió del Sr. Joan Sabaté Borràs, com a 
subdelegat del Govern a Tarragona, a la seu de la Subdelegació del Govern a Tarragona. 

El dia 5, a les 9:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC  

El dia 5, a les 13:00 h, assistència a la signatura del conveni entre l’ICAT i Arquia, a la sala de juntes de 
l’ICAT. 

El dia 6, a les 12:30 h, assistència a la reunió amb representants de la Fundació Muntanyeta, a la sala de 
juntes de l’ICAT. 

El dia 7, a les 10:00 h, assistència a les V Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya, al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 

El dia 10, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 10, a les 18:00 h, assistència a la presentació del nou equip de govern de la URV, a l’Aula Magna del 
Campus Catalunya. 

El dia 11, a les 14:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 12, a les 19:00 h, assistència a la presentació de la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya, a la seu de Barcelona. 

El dia 12, a les 21:00 h, assistència al sopar d'Estiu ICAB 2018, al Club Natació Barcelona. 

El dia 19, a les 13:00 h, assistència a l’acte de benvinguda que realitza l’ICAT per als nous col·legiats a la 
Sala de Juntes. 

El dia 13, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern a la Sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 13, a les 21.00 h, assistència al sopar d’Estiu de les Comissions de l’ICAT, a Casa Joan Miret. 

El dia 14, a les 13:30 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC. 

El dia 14, a les 18:00 h, assistència a la reunió del Ple del CICAC i posterior sopar d’estiu. 

El dia 20, a les 19:00 h, assistència a la festa col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, a la 
sala noble Can Rius de Caldes de Montbui. 

El dia 23, a les 12:00 h, assistència a la signatura del conveni entre l’ICAT i La Fundació Llar Natalis, a 
l’Arquebisbat de Tarragona. 

El dia 23, a les 18:00 h, assistència a la signatura del conveni entre l’ICAT i Associació Independent 
d'Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya, a la sala de juntes de l’ICAT. 
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El dia 24, a les 16:00 h, assistència a la reunió de la Comissió Control Pressupostari i Financer del CGAE. 

El dia 25, a les 10:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 27, a les 13:00 h, assistència a la convocatòria de la Junta General Extraordinària de l’ICAT, al Saló 
d’Actes. 

El dia 27, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern a la Sala de juntes de l’ICAT. 

 

SETEMBRE 
El dia 3, a les 14:00 h, assistència a la Comissió del IV Congrés de l’Advocacia del CICAC, a Granollers. 

El dia 4, a les 9:00 h, assistència a la reunió del TAB. 

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

El dia 12, a les 17:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 14, a les 12:30 h, assistència a la reunió del TAT a la sala de juntes de l’ICAT. 

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

El dia 17, a les 16:00 h, assistència a la reunió del Ple de CICAC. 

El dia 18, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 18, a les 13:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació del CGAE, a la seu de Madrid. 

El dia 19, a les 13:00 h, assistència a la roda de premsa del IV Congrés de l’Advocacia Catalana, al saló 
d’actes de l’ICAT. 

El dia 19, a les 16:30 h, assistència a la reunió del Comitè Assessor de la Mediació, al Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. 

El dia 20, a les 18:00 h, assistència a la inauguració de l’exposició “Mirades nues” d’Haidé Costa, al Port 
de Tarragona. 

El dia 25, a les 14:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 27, a les 10:30 h, assistència a la inauguració del IV Congrés de l’Advocacia Catalana del CICAC, 
al palau de congressos de Tarragona. 

El dia 28, a les 16:00 h, assistència a la reunió del Ple extraordinari del CICAC, a la seu de l’ICAT. 
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OCTUBRE 
El dia 2, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 3,a les 19:00 h, assistència a la inauguració de l’exposició de la Subdelegació de Defensa, a la 
Subdelegació del Govern a Tarragona. 

El dia 4, a les 10:00 h, assistència a la presentació de “IV Jornadas Nacionales de Abogados de VIDO” 
del CGAE, a la seu de l’ICA de Reus. 

El dia 4, a les 18:00 h, assistència a la tercera reunió de la TCPT, a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 5, a les 11:00 h, assistència a la reunió amb el nou Subdelegat de Defensa, a la sala de juntes de 
l’ICAT. 

El dia 5, a les 12:00 h, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia, a la sala 
de juntes de l'ICAT. 

El dia 9, a les 14:30 h, assistència a la inauguració del curs de dret penitenciari del CICAC, a la seu de 
l’ICAT. 

El dia 16, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 18, a les 18:30 h, assistència a la conferència i sopar del Col·legi d’Economistes de Catalunya, al 
seminari de Tarragona. 

El dia 19, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 22, a les 9:30h, assistència a la presentació de la jornada: "Anàlisi de la jurisprudència de 
l’Audiència Provincial de Tarragona”, al saló d’actes de l’ICAT. 

El dia 22, a les 17:00 h, assistència a la reunió del Ple de CICAC. 

El dia 23, a les 13:00 h, assistència a la reunió del TAT a la sala de juntes de l’ICAT. 

El dia 24, a les 14:30 h, assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 

El dia 26, a les 19:00 h, assistència a la Diada Col·legial del Col·legi de Metges de Tarragona, al seminari 
de Tarragona. 

El dia 27, a les 18:30 h, assistència a la Diada de l’Enginyer del Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de 
Tarragona, a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. 

El dia 29, a les 20:30 h, assistència al sopar solidari del Rotary Club, a l’Hotel Ciutat de Tarragona. 

El dia 30, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 
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NOVEMBRE 
El dia 6, a les 18:00 h, assistència a la reunió de la Comissió Control Pressupostari i Financer del CGAE. 

El dia 6, a les 19:00 h, assistència a la reunió de la Comissió d’Estudis, Informes i Projectes del CGAE. 

El dia 7, a les 10:00 h, assistència a la celebració del Ple del CGAE, a la seu de Madrid 

El dia 13, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 16, a les 12:00 h, assistència a la reunió de la Comissió de Formació Continuada de l’ICAT, a la 
Sala de Juntes de l’ICAT. 

El dia 19, a les 14:00 h, assistència a la reunió del Ple de CICAC. 

El dia 21, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAT. 

El dia 22, a les 12:00 h, assistència a l’acte de celebració del Dia de la Policia, a la seu de l’ICAT. 

El dia 28, a les 12:00 h, assistència a la reunió de seguiment conveni amb AON a la Sala de Juntes de 
l’ICAT. 

El dia 29, a les 12:00 h, assistència a la renovació del conveni entre l’ICAT i el Banco Santander, a la sala 
de juntes de l’ICAT. 

El dia 29, a les 20:00 h, assistència a l’acte de lliurament del XXVI edició dels guardons del Gremi de 
Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, al Saló de Plens del Palau de la Diputació de Tarragona. 
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DESEMBRE 
El dia 10, a les 14:00 h, assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 

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

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

El dia 13, a les 19:00 h, assistència a la conferencia anual de la Abogacía 2018 del  CGAE, al “Espacio 
Harley”- Las Ventas de Madrid. 

El dia 14, a les 11:30 h, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia, a la sala 
de juntes de l'ICAT. 

El dia 14, a les 13:00 h, assistència a la convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària de 
l’ICAT, al Saló d’Actes. 

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

El dia 17, a les 19:00 h, assistència a l’acte d’incorporació del retrat del Degà emèrit de la Corporació a la 
Galeria de Degans de l’ICAB. 

El dia 18, a les 9:30 h, assistència a la reunió del TAB. 

El dia 20, a les 14:00h, assistència al tradicional dinar que celebra l’ICAT entre els membres de Junta i el 
personal laboral. 

El dia 20, a les 17:00 h, assistència a la inauguració de l’Exposició de Farma mundi, organitzada 
conjuntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. 

El dia 20, a les 20:30 h, assistència a la diada col·legial del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, 
al Seminari de Tarragona. 

El dia 20, a les 20:30 h, assistència al Sopar de Nadal del GAJT, al Port Esportiu de Tarragona. 

El dia 27, a les 13:00h, assistència al Ple del CICAC. 
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Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts) 

- Informar en els processos judicials i administratius en què es discuteixin qüestions relatives a honoraris 
professionals. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts) 

- Establir pautes orientatives sobre honoraris professionals als efectes de la taxació de costes i de la jura 
de comptes dels advocats/des. 

- Resoldre les discrepàncies en matèria d’honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que 
hi hagi una acceptació i submissió prèvies de les parts interessades a la resolució que es dicti. 

 

Funcions  (Art. 2 del Reglament) 

La Comissió d'Honoraris Professionals té encomanades les funcions següents: 

1. Emetre el dictamen previst en els articles 35 i 246 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, 
en els incidents de taxació de costes i jura de comptes. 

2. Emetre les consultes i els dictàmens que sol·liciti la Junta de Govern del Col·legi o el seu Degà/ana en 
matèria d'honoraris professionals. 

3. Els tràmits a seguir en l'emissió dels informes pericials sobre minutes de lletrats/des, i en la designació 
de perits, a requeriment judicial, de conformitat amb el que preveuen I' article 339 i següents de la Llei 
d'Enjudiciament Civil. 

4. L'emissió d'informes i laudes arbitrals sobre correcció d'honoraris professionals quan sigui demanada 
conjuntament pel mateix advocat que tingui dret a percebre'ls i per la part obligada al seu pagament. 

5. El Servei de mediació en matèria d'honoraris professionals.  

6. La revisió de les Normes Orientadores sobre aplicació dels honoraris professionals i l'exposició a la Junta 
de Govern del Col·legi d'Advocats del resultat del seu estudi. 

7.L'elaboració de projectes de normes d'honoraris professionals i la seva proposta a la Junta de Govern del 
Col·legi. 

8. Proposar a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats la incoació i, si és procedent, tramitar, per 
delegació d'aquesta, els expedients disciplinaris que procedeixin o derivin de qualsevol qüestió relacionada 
amb els honoraris professionals. 

9. Qualsevol altra funció que se li encomani per delegació expressa de la Junta de Govern del Col·legi, en 
matèria d’honoraris professionals. 
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DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

La Comissió d'Honoraris Professionals està presidida pel vicedegà del Col·legi, el Sr. Julio de Parellada 
Durán i actualment està integrada per 13 membres.  

 Informes 
evacuats 

Minutes 
impugnades com 

excessives 

Minutes adequades 
als criteris  

Import en 
drets 

d'intervenció 

Reunions de la 
Comissió 

2018 121 45 76 9.992,30€ 5 
2017 113 58 55 10.127,20€ 6 

 

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 agilitar la reclamació dels honoraris dels advocats en cas 
d'impagament del client (art. 35 LEC). 

 

Pel que fa la 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 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 2018, s’ha 
reunit cinc vegades: el 6 d’abril, el 15 de juny, el 12 de juliol, el 5 d’octubre i el 14 de desembre. 

 

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 a l’any 2018, la quantitat de 9.992,30 €. 

 

D’altra banda, el dia 1 de febrer, 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, a la reunió convocada des del CICAC, a la 
seu del Consell, en la que es van exposar els objectius de la Comissió i es van plantejar per al seu 
tractament, diverses problemàtiques a les Comissions de Taxació de Costes i Jura de Comptes dels 
diferents Col·legis. 

 

El dia 18 d’abril, es va celebrar una altra reunió de la Comissió d’Honoraris, en la que es va parlar sobre les 
resolucions sancionadores als Col·legis d’Advocats, dictada per la Comissió Nacional dels Mercats i de la 
Competència, sobre l’adaptació dels models de fulls d’encàrrec professional a la nova regulació de la 
protecció de dades i sobre la promoció entre l’advocacia de l’ús dels fulls d’encàrrec professional.  
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Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts) 

- Garantir que, en l’exercici de la professió, es respecti l’ordenament jurídic vigent, la deontologia i les bones 
pràctiques, així com els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional i 
l’interès públic. 

- Ordenar, dins l’àmbit de la seva competència, l’activitat professional de les persones col·legiades, d’acord 
amb el marc legal aplicable, i vetllar pel compliment dels deures i les obligacions col·legials, per la dignitat 
professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. 

- Vetllar pel compliment del secret professional, i protegir les persones col·legiades quan aquest compliment 
pugui estar amenaçat. 

- Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars 
en relació amb la professió, i, en aquest sentit, adoptar, si s’escau, les mesures i les accions previstes a la 
legislació vigent. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

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 20 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. 

 

 

 

 Expedients Oberts Aixecaments secret 
professional 

Execucions sancions  Reunions de 
la Comissió 

2018 80 17 0 0 
2017 106 11 9 2 
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Durant l’any 2018 la Comissió de Deontologia ha obert un total de 80 expedients. Respecte l’any anterior, 
s’ha reduït el nombre d’obertura d’expedients, per l’atenció personalitzada al propi queixant assessorant-lo 
sobre les competències que té el col·legi única i exclusivament en matèria deontològica i per les mediacions 
realitzades pel president de la comissió per evitar l’inici d’un procediment administratiu. 

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 80 expedients oberts aquest any, des de la Comissió de Deontologia també s’han resolt 17 
peticions de lletrats d’aixecament de secret professional. 

El motiu principal de les queixes interposades ho són per mala praxi, incompliment de l’encàrrec 
professional o manca de comunicació o informació per part del lletrat. 

 

El setembre de 2018 es va celebrar el IV Congrès de l’Advocacia Catalana on es va aprovar a Tarragona 
l’elaboració de la Normativa de l’Advocacia Catalana. 
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Arxius d´expedients 

S’ha acordat l’arxiu d’un total de 34 expedients oberts, per diversos motius que detallem a continuació: 

Falta de competència objectiva 1 
Falta de competència territorial (amb remissió de l´expedient al Col·legi competent) 2 
Falta de dades (per exemple no identificar el lletrat) 1 
Mediacions resoltes 2 
Falta de ratificació de la queixa en el cas de particulars 4 
Expedients governatius tramesos per òrgans judicials 6 
En fase de diligències prèvies 5 
En fase d’expedients disciplinari 1 
Per no constituir els fets denunciats infracció disciplinària (arxiu directe) 9 
Arxiu per desistiment del queixant 3 

 

 

Expedients en curs 

Actualment estan en tràmit un total de 46 expedients, dels quals 6 es troben en fase de diligències prèvies 
i 8 en fase d’expedient disciplinari. D’altres expedients estan pendents del tràmit de ratificació, de resolució 
de recurs de reposició o en fase de mediació prèvia, una eina molt valuosa que s’ofereix als queixants per 
aconseguir una resolució més immediata de les queixes.  

 

Sancions imposades 

Pel que fa als expedients oberts aquest any, no s’ha acordat la imposició de cap sanció disciplinària. No 
obstant, pel que fa a expedients oberts en anys anteriors, s’ha acordat la imposició de 11 sancions, de les 
quals 9 es troben en fase d’execució, un cas està pendent de resoldre el recurs de reposició interposat pel 
lletrat i en un segon cas, s’ha presentat recurs contenciós administratiu. 

 

Declaracions de caducitat 

En el que va d'any s'ha declarat la caducitat de 2 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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Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Vetllar per l’aplicació correcta de les normes d’accés a l’advocacia, així com col·laborar amb el poder 
judicial i la resta de poders públics mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració 
d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats que li siguin sol·licitades o acordi per 
iniciativa pròpia. 

- Organitzar i gestionar els serveis del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut i el 
servei d’orientació jurídica existents, i tots aquells que es puguin crear, d’acord amb la llei, a fi de garantir 
l’accés dels ciutadans a un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat. 

- Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es 
prevegi legalment, i emetre els informes que estableixi la normativa vigent o que li demanin els òrgans 
administratius o judicials, en matèries que afectin l’advocacia. 

- Exercir la potestat disciplinària en els termes establerts per la normativa vigent i pels presents Estatuts. 

- Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir-ne la 
competència. 

 

 

DADES MÉS RELLEVANTS 

 

 

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 8 vegades: el 19 de gener, 2 de març, 22 de març, 26 abril, 17 de maig, 19 de juliol 
i 21 de setembre.  

En aquestes reunions, s’han 
resolt 48 renúncies per 
insostenibilitat de la pretensió 
presentades pels lletrats 
designats pel servei de torn 
d’ofici i assistència al detingut, 
de les que 29 han resolt com a 
insostenibles, 8 sostenible i 11 
no admetre.  

 

60%17%

23%

Renúncies insostenibilitat de la 
pretensió

Insostenible

Sostenible

No admetre a tràmit
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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 78 queixes d’usuaris del servei d’assistència jurídica gratuïta contra el lletrat 
designat.  

 

 

 

 

Des del desembre de 2018, els advocats del TOAD disposen d’un altre servei per poder fer la justificació 
online de les actuacions del TOAD. Els col·legiats/-des poden tramitar els justificants sense tenir en compte 
restriccions d’horari, podent-los presentar fins al darrer dia de cada mes. Altres avantatges evidents són la 
reducció del consum de paper, evitar desplaçaments, facilitar el control de les actuacions segons la 
disponibilitat dels usuaris i agilitzar la informació de la retribució del servei prestat.  

  

Queixes TOAD 2018 119 
Sancions 0 
En tràmit 41 
Resoltes 78 
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ESTADÍSTIQUES DELS COL·LEGIATS INSCRITS AL SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

428 fan prestació TOAD

369 fan assistència al detingut

271 fan assistència víctimes

84 fan assistència a estrangeria

405 donats alta al torn d'ofici
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DESIGNES TORN OFICI                                                           

TIPUS 2016 2017 2018 
Penal 1599 1401 1639 
Civil 1682 2021 2082 
Contenciós administratiu 151 188 148 
Víctimes maltractaments 885 985 984 
Laboral 672 632 658 
Matrimonial 1672 1581 1460 
Menors 175 219 141 
Mercantil 21 27 52 
TOTAL 6857 7054 7164 

 

TELEFONEMES ASSISTÈNCIA AL DETINGUT  

TIPUS 2016 2017 2018 
Víctimes 885 976 984 
Tarragona 4019 4245 4465 
Vendrell 2573 2570 2794 
Valls 734 663 705 
Menors 434 432 439 
Estrangeria 99 161 163 
TOTAL 7859 8071 9550 

  

ADSCRITS 2017 2018 
Penal 357 394 
Civil 376 411 
Contenciós 
Administratiu 

170 203 

Social 153 141 

16.121 
Expedients 

oberts 

8.426 
Designacions 

per assistència 

6.711 
Designacions 

per ofici 

984 
Designacions 

per VIDO 

4.743 
Guàrdies 

anuals 
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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 265 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 225 1.500 

El Vendrell 224 1.384 
Valls 44 232 

Núm. consultes per matèries Tarragona El Vendrell Valls 
Matrimonial 297 300 84 
Arrendament i prop. horitzontal 200 222 31 
Civil 530 525 72 
Violència gènere 19 10 3 
Dret mercantil 8 9 2 
Penal 104 102 8 
Dret administratiu 59 84 4 
Laboral 200 103 13 
Estrangeria 32 7 2 
Registre civil 7 3 0 
Queixes actuació lletrat 16 13 1 
Altres 28 6 12 
TOTALS 1500 1384 232 
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CAPÍTOL 5 COMISSIÓ RELACIONS ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA 
 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Representar i defensar la professió davant l’Administració, institucions, jutjats i tribunals, entitats i 
particulars, interposant, si s’escau, les accions judicials i extrajudicials, així com exercir el dret de petició de 
conformitat amb la legislació vigent. 

- Vetllar pel bon funcionament de la Justícia i fomentar el perfeccionament de la legislació i el 
desenvolupament de la cultura jurídica. 

 

 

DADES RELLEVANTS:  

La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ), ha estat presidida per la Sra. Ester Girol Palet i la Sra. 
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 2018, s’han donat tràmit a deu queixes 
presentades pels nostres col·legiats en relació al funcionament dels 
òrgans judicials dels jutjats de Valls, Vendrell i Tarragona, en les que 
l’ICAT ha intervingut per resoldre les incidències produïdes. En 
aquest sentit, la Comissió de Relacions amb l'Administració i la 
Justícia de l'ICAT es va reunir amb la Sra. Fina Palomar, directora 
dels Serveis Territorials de Tarragona. 

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 per l’esmentat servei en els 
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.  
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 

Funcions públiques (Art. 8 dels Estatuts)  

- Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels membres del Col·legi. 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Vetllar pel propi patrimoni mobiliari i immobiliari. 

 

 

DADES RELLEVANTS:  

La gestió econòmica de l’ICAT està supervisada pel tresorer, Sr. Alberto García 
Rodríguez.  

El resultat de l’exercici 2018 dona un benefici de 140,78 €, complint, un any més, amb el pressupost d’ 
ingressos i despeses aprovat en assemblea, que incloïa una nova rebaixa de les quotes col·legials. 

Cal destacar dels estats financers adjunts, que l’actiu de l’ICAT, disposa d’unes inversions financeres 
(dipòsits i fons) de 440.000 €. Aquesta partida ha augmentat en 10.000 € respecte a l’ exercici 2017. D’altra 
banda, el Col·legi continua sense finançament bancari, posant de manifest la solidesa financera de la 
institució, gràcies a la política de racionalització de despeses i optimització dels ingressos duta a terme en 
els últims anys. 
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT 31 DE DESEMBRE DE 2017 I DE 2018  

ACTIU 31/12/2017 31/12/2018 

         

A) ACTIU NO CORRENT 661.295,75    757.313,87 
         
  I. Immobilitzat intangible 10.520,81 12.582,20 
   2. Aplicacions informàtiques 10.520,81 12.582,20 
  II. Immobilitzat material 650.053,62 637.481,67 
  V. Inversions financeres a llarg termini 721,32 107.250,00 
   1. Instruments de patrimoni 0,00 100.000,00 
   3. Valors representatius de deute 721,32 7.250,00 
         

B) ACTIU CORRENT 718.691,89  604.760,97  
   

     
  II. Usuaris, patroc. i deutors d’activitats i altres comptes a cobrar 79.261,27 89.899,25  
   1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 36.299,12 21.148,35  
   4. Altres deutors 38.479,66 53.757,49  
   6. Actius per impost corrent 0,00 14.299,15  
   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 4.482,49 684,26  
  IV. Inversions financeres a curt termini 430.000,00 340.000,00  
   1. Instruments de patrimoni 100.000,00 0,00  
   4. Altres actius financers 330.000,00 340.000,00  
  V. Periodificacions a curt termini 13.582,69 5.472,16  
  VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 195.847,93 169.399,56  
   1. Tresoreria 195.847,93 169.399,56  
   

     

TOTAL ACTIU 1.379.987,64  1.362.074,84  
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CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2017 31/12/2018 

         
A) PATRIMONI NET 1.068.648,56  1.066.903,74  
         
A-1) Fons propis 1.068.648,56  1.066.903,74 
  III. Excedents d'exercicis anteriors 1.049.364,15  1.066.762,96 
   1. Romanent 1.049.364,15  1.066.762,96  
  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 19.284,41  140,78  
   

     
B) PASSIU NO CORRENT 5.700,00  5.700,00  
          
  I. Provisions a llarg termini 4.500,00 4.500,00 
   4. Altres provisions 4.500,00  4.500,00  
  II. Deutes a llarg termini 1.200,00  1.200,00  
   3. Altres deutes a llarg termini 1.200,00  1.200,00  
         
C) PASSIU CORRENT 305.639,08  289.471,10  
         
  II. Deutes a curt termini 0,00  0,00  
   5. Altres passius financers 0,00  0,00  
  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 305.639,08  289.471,10  
   2. Creditors varis 78.247,76  59.605,05  
   3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.016,48  13.326,41  
   4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm. Públiques 214.374,84  216.539,64  
  V. Periodificacions a curt termini 0,00  0,00  
         
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.379.987,64  1.362.074,84  

 

 

 

 

 

  



Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 32 
 

CAPÍTOL 6 GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 

 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 31/12/2017 31/12/2018 

         
1. Ingressos de les activitats 840.599,92  852.810,24  
  a) Vendes i prestacions de serveis 687.954,96  671.316,16  
  d) Subvencions oficials de les activitats 152.644,96  181.494,08  
6. Altres ingressos de les activitats 232.613,81  232.557,41  
  a) Ingressos per arrendaments 16.573,36  15.369,36  
  b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 216.040,45  217.188,05  
7. Despeses de personal -411.944,19  -423.356,04  
8. Altres despeses d'explotació -642.497,14  -657.984,46  
  a) Serveis exteriors -630.953,69  -639.421,13  
   a2) Arrendaments i cànons -18.314,91  -17.171,68  
   a3) Reparacions i conservació -48.158,65  -48.200,91  
   a4) Serveis de professionals independents -187.016,91  -186.646,92  
   a6) Primes d'assegurances -212.670,40  -215.077,74  
   a7) Serveis bancaris -28,86  -129,81  
   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -44.700,59  -48.035,47  
   a9) Subministraments -24.567,34  -29.658,33  
   a10) Altres serveis -95.496,03  -94.500,27  
  b) Tributs -9.790,26  -9.792,60  
  c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per op. activitats -1.753,19  -8.770,73  
9. Amortització de l'immobilitzat -32.410,67  -31.580,75  
11. Excés de provisions 2.427,65  0,00  
13. Altres resultats 34.274,10  29.986,61  
         
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 23.063,48  2.433,01  
         
14. Ingressos financers 3.158,19  1.740,33  
         
II) RESULTAT FINANCER 3.158,19  1.740,33  
         
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 26.221,67  4.173,34  
19. Impostos sobre beneficis -6.937,26  -4.032,56  
         
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 19.284,41  140,78  
 

 Dades pendents de ser aprovades i validades per la auditoria interna contractada amb   
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CAPÍTOL 7 SECRETARIA 
 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Complir i fer complir a les persones col·legiades, en allò que afecti la professió, les disposicions adoptades 
pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència. 

- Dedicar una atenció especial a les persones col·legiades en els primers anys d’exercici i facilitar en la 
mesura que sigui possible el compliment de les seves càrregues col·legials i la seva formació professional. 

- Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en 
l’exercici de la professió, i en el marc del que s’estableix en la normativa vigent. 

 

DADES RELLEVANTS: 

S’han rebut 5.048 registres d’entrada i s’han realitzat 8.598 registres de sortida 

La reserva de sales i despatxos ha estat sol·licitada 1.004 vegades durant l’any a una mitjana de 84 
peticions al mes i 227 col·legiats han fet ús d’aquest servei. 

 

EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 

S’està produint una tendència positiva de creixement col·legial en els últims anys, encara que sigui dels 
col·legiats no excercents i es manté constant la de excercent: 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Exercent 849 853 841 848 854 844 
No exercent 451 463 475 487 485 500 
TOTAL 1300 1316 1316 1335 1339 1344 
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Il·lm.Sr. Francisco Orduña. Magistrat del Tribunal Suprem. 
02/05/2018 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ  
 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Organitzar i promoure activitats i serveis d’interès per a les persones col·legiades, de caràcter professional, 
formatiu, cultural, social, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs, inclòs l’assegurament obligatori de la 
responsabilitat civil professional, per tal de garantir la seva competència professional, així com per facilitar 
la conciliació de la vida personal, familiar i professional. 

 

1. Introducció  

 

 

Una de les competències i obligacions a complir per l’ICAT, és la de incentivar, oferir i facilitar la formació 
pels seus col·legiats i col·legiades i a aquelles persones estudiants de dret amb vista a la seva posterior 
incorporació a la professió, tant en l’àmbit del Col·legi com en el de les Universitats de la seva demarcació 
territorial. Aquesta responsabilitat rau a l’article vuitè dels Estatuts de l’ICAT, sota la rúbrica de Funcions 
públiques del Col·legi. 

Així les coses, l’ICAT presta aquesta funció mitjançant l’Escola de Pràctica Jurídica, en endavant, EPJ. 

L’EPJ és el nominalisme que s’ha decidit per referir a la formació continuada. És la plataforma oficial que 
aglutina tota l’oferta de l’ICAT. Aquesta s’organitza en conferències, jornades i seminaris. 

La formació s’executa amb dues modalitats: en primer lloc i de forma majoritària, de forma presencial o 
streaming/online. Presencialment l’ICAT disposa de dues sales: El Saló d’Actes, amb un aforament de 
més de 270 persones i la Sala de Formació, amb un aforament de més de 60 persones. Ambdues disposen 
de pantalla, projector, micròfons i tota la logística necessària per oferir ponències de manera òptima.  

Per aquells casos en els quals la formació és online, el col·legiat/ada té la opció de seguir la sessió des 
del seu dispositiu o bé, si ho prefereix, seguir-la a la Seu de l’ICAT. Per aquesta última opció, l’organització 
prepara la Sala amb una pantalla connectada a la ponència en concret. 

Aquest últim any l’ICAT ha intensificat l’àrea de formació substancialment. Això s’ha traduït amb un 
increment de conferències, jornades i seminaris amb ponents de gran nivell i de reconegut prestigi. 

Excm. Sr. Javier Hernández García. President de l’Audiència 
Provincial de Tarragona. 22/10/2018 
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2. Creació de plataforma web EPJ 

L’afluència d’assistència i l’ambició de millorar la formació ha resultat en la creació d’una plana web 
independent i exclusivament dedicada a la formació.  

Aquesta està creada i s’implantarà el pròxim curs. La idea és re configurar la logística i la organització tant 
de la fase prèvia a la formació com la posterior. Així, la persona interessada i, per descomptat, tots els 
col·legiats i col·legiades de l’ICAT podran registrar-se a aquesta nova plataforma i tenir al seu abast tota la 
informació dels cursos (data i hora, objectius, informació sobre els ponents, material relacionat, bibliografia 
i vídeo de la jornada en concret, entre d’altres), gestionar la inscripció i seguiment dels cursos així com 
obtenir el certificat digital de cada una de les jornades a les que assisteixi.  

 

 

 

  

  

Dr. Francisco Caamaño. Catedràtic de Dret Constitucional i ex 
ministre de Justícia. 13/09/2018 

Il·lm. Sr. Eloy Velasco. Magistrat de l’Audiència Nacional. 
11/05/2018 
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3. Organització 

Les Comissions i les Seccions es reuneixen periòdicament i, en compliment de les seves responsabilitats, 
decideixen sobre si hi ha temes d’actualitat i interès col·legial, legislatiu i/o jurisprudencial tant pràctic com 
teòric. Si es fixa un assumpte, es passa la informació a l’àrea de formació i s’engega el procés administratiu 
i jurídic.  

Estan creades les següents comissions:  

 

 Deontologia professional. 
 Honoraris. 
 Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. 
 Relacions amb l’Administració i la Justícia. 
 Llengua catalana. 
 Conciliació, Polítiques per la Igualtat i Atenció al Col·legiat. 
 Normativa. 
 Formació continuada: 

 
o Secció de Dret Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 
o Secció de Dret de Família. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Administratiu. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Mercantil i Concursal. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017.  
o Secció de Dret d’Estrangeria. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Financer i Tributari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Animal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Drets Humans. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017 
o Secció de Dret a la Segona Oportunitat. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 
o Secció de Dret Marítim i dels Transports. Creada per acord de Junta en data de 

03/03/2017. 
o Secció de Dret Bancari. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret d’Arrendaments i Propietat Horitzontal. Creada per acord de Junta en 

data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Compliance Penal. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret Processal Civil. Creada per acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Creada per 

acord de Junta en data de 03/03/2017. 
o Secció de Dret de l’Esport. Creada per acord de Junta en data de 26/04/2018. 
o Secció de Dret del Consum. Creada per acord de Junta en data de 14/09/2018.  
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Presidències de seccions pendents de disposar de fotografia: 

Alberto Venegas - Dret Penal; Andreu Reverter – Dret Bancari; Antonio Arenas - Dret Civil; José Antonio 
Jiménez – Dret Mercantil i Concursal; Lluis Badia – Segona Oportunitat; Lorenzo Santos – Arrendaments; 
Maite Jiménez - Dret Estrangeria i Pablo Navarro - Dret Administratiu. 

 

La direcció de l’EPJ, actualment, la lidera el Dr. Federic Adan Domènech. Aquesta figura és un important fil 
conductor entre la formació, els ponents i la temàtica que serà objecte d’estudi.  

El Director, també en permanent contacte amb les presidències de les Comissions i les Seccions, decideix 
i supervisa la tasca de l’àrea de formació de l’ICAT.   
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ 
 

Així mateix, es crea un Consell Assessor. Aquest té la funció principal de garantir tant la qualitat de la 
formació de l’EPJ com la proposta d’activitats. El Consell Assessor dues vegades a l’any es reuneix: la 
primera durant el primer semestre, per identificar les necessitats formatives i la segona, durant el segon 
semestre, per rendir comptes sobre la formació. 

La composició del Consell és la següent: 

 

 

 

 

 

 

4. Col·laboracions 

Durant aquest any s’han realitzat diferents col·laboracions amb les següents entitats per ajudar a fer la 
tasca de formació:  
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Llistat d’activitats 

DATA TÍTOL Inscripcions 
11/01/2018 Sessió informativa de l’Agència Tributària per l’any 2018 47 
22/01/2018 AEDAF - Sessió nova llei de protecció de dades 2 
23/01/2018 Jornades sobre l'arbitratge 2018 9 
29/01/2018 AEDAF - Sessió del Grup de Gestió de Despatxos: com generar negoci a 

través de les xarxes socials 
1 

05/02/2018 AEDAF - Sessió Grup Procediment Tributari: Modificación en els reglaments 
que es desenvolupen de la LGT 

2 

08/02/2018 Conferència: “Criteris jurisprudencials: Residència dels ciutadans de la UE i 
els seus familiars” 

12 

12/02/2018 AEDAF - Blockchain i criptodivises (Bitcoin): Què són? Quines utilitats pel 
despatx poden tenir i algunes implicacions fiscals 

2 

16/02/2018 Jornada Fiscal: “Plusvàlua Municipal: Anàlisi de l’Impost i de la possibilitat 
de recuperació d’imports pagats” 

36 

19/02/2018 AEDAF - Sessió del Grup IS+IRPF+Tributació Indirecte: els decrets de 
reforma dels reglaments d’IVA, Societats y Successions i Donacions 

4 

28/02/2018 Jornada sobre modificacions del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya 82 
01/03/2018 Jornada: “Diferents perspectives del procediment de Menors” 17 
20/03/2018 Jornades sobre l'arbitratge 2018 - Tercera sessió 2 
26/03/2018 Conferència: “La reforma dels reglaments de gestió, inspecció, recaptació i 

sancionador tributari, des de la perspectiva del delicte contra la hisenda 
pública" 

22 

26/03/2018 AEDAF - Sessió del Grup Entitats no lucratives: Règim de les explotacions 
econòmiques en l'’Impost sobre Societats de les entitats sense ànim de 

lucre. 

9 

03/04/2018 Seminari sobre tutela judicial en contractació bancària - Primera Sessió 96 
09/04/2018 AEDAF - Sessió del Grup Tributació Indirecta (IVA): recent jurisprudència 

nacional i comunitària en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
3 

10/04/2018 Seminari sobre tutela judicial en contractació bancària - Primera Segona 
sessió 

96 

11/04/2018 Jornada: “Criteris per l'establiment de l'exercici de la guarda dels fills” 81 
16/04/2018 AEDAF - Sessió Grup Mercantil-Civil-ISD: sobre les novetats en la 

remuneració dels administradors i el projecte de llei de modificació de l’art. 
348 LSC 

4 

17/04/2018 Jornades sobre l'arbitratge 2018 - Quarta sessió 9 
18/04/2018 Conferència: “Problemes pràctics de les reclamacions judicials en via 

executiva o declarativa” 
96 

25/04/2018 Conferència: “L’abusivitat des de la perspectiva del consumidor i del TJUE” 96 
02/05/2018 Conferència: “Valor de la transparència en el model europeu de protecció 

del consumidor i de l’usuari” 
96 

03/05/2018 Presentació: "L'actualitat de la Segona Oportunitat" 18 
04/05/2018 Conferència: "La legítima" 32 
07/05/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Primera Sessió 
37 
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07/05/2018 AEDAF - Sessió sobre Tributació dels lloguers d’Immobles. Cas dels 
Amfitrions de Airbnb. 

2 

11/05/2018 VIII Jornada d’Estrangeria: "Matrimonis forçats" 52 
11/05/2018 Jornada sobre Ciberseguretat 19 
14/05/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Segona sessió 
40 

14/05/2018 AEDAF - Sessió Grup IS: Alguns Temes d’actualitat a l’Impost sobre 
Societats 

1 

15/05/2018 Jornades sobre l'arbitratge 2018 - Cinquena sessió 51 
21/05/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Tercera sessió 
40 

22/05/2018 Tirant online: "La implantació del RGPD" 93 
25/05/2018 Conferència: "Aplicació del RGPD Europeu per advocats. Especial atenció a 

l'avaluació del risc" 
21 

28/05/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Quarta Sessió 

52 

29/05/2018 Conferència: "Fiscalitat en el comerç exterior" 93 
31/05/2018 Conferència: "Transtorns mentals i incapacitat pel treball" 14 
01/06/2018 Conferència: "Pactes successoris i clàusules testamentàries" 22 
04/06/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Cinquena Sessió 
93 

04/06/2018 AEDAF - Generar valor transformant l'assessoria en una "Bussines Partner" 1 
05/06/2018 Conferència: "Estratègies processals en la prova documental" 25 
07/06/2018 GAJ Formació: "Intervenció de l'advocat en diligències policials i judicials" 38 
11/06/2018 Curs online: Els procediments civils en els accidents de circulació. Elements 

processals 
74 

11/06/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Sisena sessió 

93 

12/06/2018 Conferència: "El pacte de quota litis" 14 
13/06/2018 Jornada: “El procediment judicial de divisió de patrimoni al règim econòmic 

de separació de béns a impartir per un advocat i un lletrat de l'Administració 
de justícia” 

30 

14/06/2018 GAJ Formació: "Intervenció de l'advocat a la fase intermitja (abreujat, sumari 
i jurat)" 

38 

18/06/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Setena sessió 

93 

20/06/2018 Taula rodona: "Els drets del detingut i la STC de 5 de març de 2018" 27 
21/06/2018 GAJ Formació: "Intervenció de l'advocat al judici (abreujat, sumari i jurat)" 38 
22/06/2018 Jornada: "L'empresa delinqüent?" 18 
25/06/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Vuitena sessió 
93 

28/06/2018 GAJ Formació: "Intervenció de l'advocat en fase d'execució de sentència" 38 
02/07/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic - Novena sessió 
93 

06/07/2018 Sessions formatives sobre la base de dades jurídica, la "Nube de lectura" i 
"Tirant Analytics" de Tirant lo Blanch 

3 

09/07/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Desena sessió 

93 

09/07/2018 AEDAF - Les limitacions a la deduïbilitat d'interessos en l'IS: Doctrina 
administrativa recent i aspectes pràctics en el Model 200 

3 
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16/07/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Onzena sessió 

93 

23/07/2018 Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic - Dotzena sessió 

93 

13/09/2018 Congrés: “Reclamacions de danys en pràctiques contra la competència” 38 
14/09/2018 Cicle de conferències sobre Dret de successions - Sessió 1 86 
20/09/2018 Conferència: “El Servei Comú Processal d’Execucions del Vendrell" 20 
02/10/2018 El mes del transport - Sessió 1 41 
04/10/2018 El mes del transport - Sessió 2 41 
05/10/2018 Cicle de conferències sobre Dret de successions - Sessió 2 86 
08/10/2018 Conferència: "Criteris socials i laborals en la contractació pública a l'empara 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic" 
30 

10/10/2018 Seminari: "Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i 
desallotjament d’okupes" - Sessió 1 

75 

10/10/2018 El mes del transport - Tercera ponència 41 
11/10/2018 El mes del transport - Quarta ponència 41 
16/10/2018 El mes del transport - Cinquena ponència 41 
17/10/2018 Seminari: "Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i 

desallotjament d’okupes" - Sessió 2 
75 

18/10/2018 El mes del transport - Sisena ponència 41 
22/10/2018 Jornada: "Anàlisi de la jurisprudència de l’Audiència Provincial de 

Tarragona" 
103 

23/10/2018 El mes del transport - Setena ponència 41 
24/10/2018 Seminari: "Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i 

desallotjament d’okupes" - Tercera sessió 
75 

25/10/2018 El mes del transport - Vuitena ponència 41 
29/10/2018 El mes del transport - Novena ponència 41 
29/10/2018 Conferència: "La Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari" 7 
30/10/2018 Seminari: "Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i 

desallotjament d’okupes" - Quarta sessió 
75 

08/11/2018 Conferència: "Comentaris al posicionament del Tribunal Suprem sobre el 
pagament de l'impost d'actes jurídics documentats" 

20 

09/11/2018 Jornada de formació sobre la base de dades vLex 3 
13/11/2018 Conferència: "La deduïbilitat de les despeses de les activitats professionals i 

empresarials en l'IRPF" 
22 

16/11/2018 Cicle de conferències sobre Dret de successions: "Supòsits de quarta vidual 
/ quarta falcídia" 

86 

19/11/2018 Conferència: "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" 

15 

04/12/2018 Conferència: "Pràctica de la prova pericial de prevenció de riscos laborals 
en los processos socials" 

15 

22/11/2018 Cicle de conferències sobre Dret de successions: "Fiscalitat en matèria 
successòria I" 

86 

23/11/2018 Taula rodona sobre la Violència de Gènere 40 
31/11/2018 VI Jornades de Dret Portuari de Tarragona 45 
3/12/2018 Conferència: “Llei de Carreteres” 10 
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Sessió informativa de l’Agència Tributària per l’any 2018  

Realització: 11 de gener. 

Organització: Secció de Dret Financer i Tributari i l’Agència Tributària.  

Ponent: Sr. Germán Puerto Verdú. Cap de la Dependència informàtica de l’AEAT.  

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: Va analitzar-se les novetats de les declaracions informatives (models, terminis i desaparició de la 
plataforma d’informatives). Es va explicar el servei de verificació censal de contribuents així com l’alta al 
cens de les persones físiques per col·laboradors socials.  

 

Sessió informativa de la nova llei de protecció de dades 

Realització: 22 de gener. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sra. Núria Viladrich. Representant del departament TIC de Tarinas Viladrich Advocats. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Estudi del RGPD 679/2016. Especialment l’afectació d’aquesta nova legislació de les empreses i 
als professionals. 

 

Jornades sobre l’arbitratge 2018 

Realització: 23 de gener. 

Organització: Tribunal Arbitral de Tarragona i l’ICAT. 

Ponents: Sr. Rafael Espino Rierola. Advocat i president del TAB. 

Sr. José María Rojí Buqueras. Advocat i vocal del TAB. 

Sr. Diego de Dueñas Álvarez. Notari i vicepresident del TAB. 

Sr. Sebastián del Rey Barba. Registrador de la Propietat d’Olot i vocal del Tab. 

Sr. Francisco Tusquets Trías de Bes. Advocat i vocal del TAB. 

Sr. Xavier Coronas Guinart. Secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona i vocal del 
TAB.  

Sra. María Mercedes Tarrazón Rodón. Vocal del TAB.   
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Hores lectives: Dotze hores lectives repartides amb les sessions: 23 de gener, 21 de febrer, 20 de març, 
17 d’abril i 15 de maig de 2018. 

Resum: Els temes tractats van girar entorn als assumptes susceptibles de l’arbitratge, l’arbitratge societari, 
el d’emergència, l’escriptura pública i conveni arbitral. Es va explicar el nou expedient de 
conciliació registral. 

 

Sessió del Grup de Gestió de Despatxos. Com generar negoci a través de les xarxes socials 

Realització: 29 de gener de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponent: Sr. Eduard Banqué. Advocat i màster en tributació. Expert en màrqueting digital. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es van oferir eines per gestionar negoci mitjançant les xarxes socials. La modernització dels 
despatxos professionals i la seva digitalització és quelcom a tenir en compte i la comunicació digital ha 
esdevingut imprescindible.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - FEBRER 
 

VII Jornades de mediació a Tarragona. Mediació és salut  

Realització: 5 de febrer de 2018. 

Organització: Ajuntament de Tarragona i altres entitats amb col·laboració de l’ICAT. 

Ponents: Sra. Anna Santos Gorraiz. Consellera de l’àrea de serveis a la persona de l’Ajuntament de 
Tarragona. 

Dr. Lluís Marqués Molías. Excm. Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de 
la URV. 

Sra. Sílvia Grau Beltrán. Directora de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

Hores lectives: Dotze hores lectives repartides amb les següents sessions: 5, 6 i 7 de febrer. 

Resum: Es van oferir eines per gestionar negoci mitjançant les xarxes socials. La modernització dels 
despatxos professionals i la seva digitalització és quelcom a tenir en compte i la comunicació digital ha 
esdevingut imprescindible.  

 

Sessió Grup Procediment Tributari: Modificació dels reglaments que desenvolupen la LGT 

Realització: 5 de febrer de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sra. Anna Arís. Representant del grup de Procediment Tributari de la Delegació catalana de 
l’AEDAF. 

Sra. Rosa Pérez Fernández. Representant del grup de Procediment Tributari de l’AEDAF.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: La sessió va analitzar les modificacions dels reglaments de desenvolupament LGT.   

 

Criteris jurisprudencials sobre la Residència dels ciutadans de la UE i els seus familiars 

Realització: 8 de febrer de 2018. 

Organització: Secció de Dret d’Estrangeria. 

Ponents: Il·lm. Sr. Guillermo Peral Fontova. Magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: La sessió va analitzar els criteris jurisprudencials que, al moment, servien de referència a 
l’advocacia a l’hora de litigar sobre la residència dels ciutadans de la UE i els seus familiars.   
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Blockchain i criptofivises. Què són? Quines utilitats pel despatx poden tenir i algunes implicacions 
fiscals 

Realització: 12 de febrer de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Pedro Serrano. Advocat expert en Blockchain i programació. 

Sr. Albert Cabedo. Economista i associat AEDAF.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: La sessió va tractar sobre el concepte de Bitcoin i la seva relació amb l’advocacia. 

 

Jornada Fiscal sobre la Plusvàlua Municipal. L’anàlisi de l’impost i la possibilitat de recuperació 
d’impostos pagats 

Realització: 16 de febrer de 2018. 

Organització: API amb la col·laboració de l’ICAT. 

Ponents: Sr. Lluís Briansó Escofet. Advocat i assessor fiscal. 

Sra. Irene Mallol Bosch. Advocada.  

Hores lectives: Tres hores lectives. 

Resum: La sessió va reunir especialistes en diferents impostos (IS, IRPF i Tributació Indirecte) per analitzar 
els decrets de reforma de l’IVA, Societats i Donacions aprovats a finals de 2017. 

 

Jornada sobre modificacions del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya 

Realització: 28 de febrer de 2018. 

Organització: ICAT amb la col·laboració d’VLEX i la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponents: Sr. Héctor Simón Moreno. Professor de Dret Civil de la URV. 

Sr. Martín Garrido Melero. Notari. 

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: La sessió va estudiar el règim de compravenda i el contracte de mandat al Codi Civil de Catalunya. 
Es va debatre sbre les modificacions legals en règim de contractació immobiliària.  
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Jornada sobre les diferents perspectives del procediment de Menors 

Realització: 1 de març de 2018. 

Organització: GAJT. 

Ponents: Il·lm. Sr. Jesús María del Cacho Rivera. Magistrat del Jutjat de Menors de Tarragona. 

Il·ltre. Sra. Ana Isabel Neira Alonso. Fiscal de Menors. 

Sr. David Garreta Muniello. Psicòleg de l’Equip Tècnic. 

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: Aquesta conferència va donar una visió transversal sobre el procediment judicial en el qual la part 
principal és una persona menor d’edat.  

 

Sessió del Grup Fiscalitat Internacional: Actuacions de comprovació i ajustaments per operacions 
vinculades en grups internacionals 

Realització: 12 de març de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sra. Ana de Isabel.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Aquesta jornada va analitzar les actuacions de comprovació i ajustaments per operacions 
vinculades a grups internacionals, mecanismes de resolució de disputes fiscals de la UE i la nova Directiva 
2017/1852 del Consell de 10 d’octubre de 2017. 

 

Sessió del Grup d’Economia i Comptabilitat: Consultes ICAC 

Realització: 19 de març de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sra. Rosa Puigvert.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Aquesta jornada va respondre les consultes publicades per l’ICAC durant l’any 2017. Es van 
contrastar determinades resolucions de la DGRN relacionades amb la presentació dels comptes anuals i 
es va explicar quins són els canvis més rellevants d’auditoria de cara a l’any 2018.  
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La reforma dels reglaments de gestió, inspecció, recaptació i sancionador tributari, des de la 
perspectiva del delicte contra la hisenda pública 

Realització: 26 de març de 2018. 

Organització: Secció Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Joan Iglesias Capella. Doctor en Dret i Inspector d’Hisenda de l’Estat en excedència.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta jornada va abordar el delicte contra la hisenda pública des de la perspectiva de la Llei 
Tributaria.  

 

Sessió del Grup Entitats no lucratives: Règim de les explotacions econòmiques en l’IS de les entitats 
sense ànim de lucre 

Realització: 26 de març de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Guillermo Vidal de Urrutia. Advocat de Cuatrecasas.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta jornada es va parlar sobre el règim de les explotacions econòmiques en l’IS de les entitats 
sense ànim de lucre. Tota la seva regulació i tractament jurídic i econòmic. 
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Seminari sobre la tutela judicial en contractació bancària 

Realització: 3 d’abril de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i de Dret Processal Civil. 

Ponents: Il·lm. Sr. Manuel Galán Sánchez. Magistrat de la Secció 3a. de l’Audiència Provincial de 
Tarragona. 

Dr. Federic Adan Domènech. Professor de Dret processal a la URV. Acreditat com a catedràtic.   

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: El Seminari es va presentar com una oportunitat per dilucidar diferents aspectes d’abús bancari i 
la seva aplicabilitat pràctica així com un repàs a la normativa europea i nacional de la matèria. Es va fer 
especial èmfasi a la STJUE que va fer canviar la Doctrina del Tribunal Suprem en quant als efectes de 
retroactivitat de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl. 

 

Sessió del Grup Tributació Indirecta (IVA): recent jurisprudència nacional i comunitària de l’IVA 

Realització: 9 d’abril de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Jordi Bertrán Ribera. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va parlar sobre la STJUE 4/10/2010 i la STJUE 19/10/2017, entre d’altres.  

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 10 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lma. Sra. Carme Guil Román. Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona. Secció 21a.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar els principis del procediment, els aspectes substantius de la Llei així com el seu 
àmbit d’aplicació, competència, parts processals i el dret de defensa del menor.  
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Control de l’abús en les diferents vies de tutela judicial en l’àmbit de la contractació bancària: 
executius, declaratius i monitoris. 

Realització: 10 d’abril de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i de Dret Processal Civil. 

Ponents: Il·lma. Sra. Lyliana Mascarós González. LAJ del Jutjat de 1a. Instància núm. 1 de Tarragona.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: La segona sessió del Seminari sobre tutela judicial en contractació bancaria va establir les bases 
sobre el control de l’abús en les diferents vies judicials. Es va explicar quines estratègies i procediments 
són els idonis per cada causa.  

 

Criteris per l’establiment de l’exercici de la guarda dels fills 

Realització: 11 d’abril de 2018. 

Organització: Secció de Dret de Família amb la col·laboració del Col·legi Oficial de la Psicologia de 
Catalunya. 

Ponents: Sra. Contxita Cartil. Psicòloga experta en psicologia forense i psicòloga clínica. 

Sr. Adolgo Gómez Papi. Pediatre neonatòleg i coordinador de la Comissió de Lactància Materna 
de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.  

Sra. Aida Solano Marquina. Psicòloga de l’Equip d’Assessorament Tècnic Civil en l’àmbit de 
família.  

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García Rodríguez. Magistrat de la Secció 1a. de l’Audiència Provincial 
de Tarragona. 

Il·ltre. Sra. Ana Isabel Neira Alonso. Fiscal delegada de menors a Tarragona. 

 

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: Aquesta jornada es va crear amb l’objectiu de poder estudiar la temàtica de la custòdia dels fills 
menors d’edat des d’una perspectiva judicial i psicològica. Es va donar un seguit de consells sobre com 
tractar un procediment tan delicat com el que ocupava.  
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Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 12 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sra. Sandra López Ferré. Psicòloga del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Penal 
(SMAT). 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar el tractament de l’adolescència en l’etapa evolutiva. Les característiques i 
peculiaritats del menor infractor. A més, es va explicar les noves formes de delinqüència de menors.  

 

Sessió del Grup Mercantil-Civil-ISD: sobre les novetats en la reclamació dels administradors i el 
projecte de llei de modificació de l’art. 348 LSC 

Realització: 16 d’abril de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sra. María Luisa de Alarcón. Advocada i economista. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Es va parlar sobre dos assumptes d’actualitat: Les novetats en la remuneració dels administradors: 
la sentència del TS de 26 de febrer de 2018 i el Projecte de Llei de modificacions de l’art. 348 bis LSC: el 
dret de separació per falta de distribució de dividends.  

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 17 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sergent Jaume García. Advocat i membre de la Comissió de Drets Humans del Consell de 
l’Advocacia Catalana. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar la detenció del menor. Els seus drets i les seves garanties des de dues visions: 
L’habeas corpus i les mesures cautelars personals per protegir el menor. Així mateix, es va explicar com 
procedir en aquells casos en els quals el menor no està acompanyat.  

 



Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 53 
 

CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - ABRIL 
 

Problemes pràctics de les reclamacions judicials en via executiva o declarativa 

Realització: 18 d’abril de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i Dret Processal Civil. 

Ponents: Il·lma. Sra María del Carmen Marcos Álvarez. Magistrada del Jutjat de 1a. Instància núm. 8 de 
Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: La tercera sessió del Seminari sobre tutela judicial en contractació bancaria va servir per exposar 
totes aquelles dificultats amb les quals l’advocacia es troba a l’hora de posar en marxa un procediment 
executiu i/o declaratiu.  

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 19 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sergent Jaume Garcia Sol. Sotscap de la Unitat de Menors dels Mossos d’Esquadra. 

Sra. Alicia Reyes. Responsable de l’Equip d’Assessorament Tècnic i Mediació i Assessorament 
Tècnic (SMAT). 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar les funcions de l’equip d’assessorament tècnic i mediació com a alternativa al 
procés judicial habitual. Els avantatges i inconvenients. Les seves diferències i similituds.  

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 24 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lma. Sra. Carme Guil Román. Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona. Secció 21a. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar la instrucció per part de la Fiscalia. Totes les diligències preliminars, l’arxiu del 
procediment per causes d’oportunitat. La incoació de l’expedient, totes les diligències del Ministeri Fiscal, 
la de l’advocat de la defensa i de l’acusació particular. 
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L’abús bancari des de la perspectiva del consumidor i el TJUE 

Realització: 25 d’abril de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i Dret Processal. 

Ponents: Sr. Joan Andreu Reverter Garriga. Advocat i president de la Secció de Dret Bancari de l’ICAT. 

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: La quarta sessió del Seminari sobre tutela judicial en contractació bancaria va radicar 
exclusivament a explicar en què consisteix la STJUE que va fer canviar la Doctrina del Tribunal Suprem 
espanyol i com això ha afectat al dia a dia dels Tribunals i als consumidors. 

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 26 d’abril de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lm. Sr. Jesús M. Del Cacho Rivera. Magistrat jutge de Menors de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar l’afectació dels drets fonamentals del menor, especialment l’empremta genètica. 
La conclusió de l’expedient, el sobreseïment, l’acabament per satisfacció extra processal i escrit 
d’al·legacions del Ministeri Fiscal. 
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Valor de la transparència en el model europeu de protecció del consumidor i de l’usuari 

Realització: 2 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i Dret Processal Civil. 

Ponents: Il·lm. Sr. Francisco Javier Orduña Moreno. Magistrat del Tribunal Suprem. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta conferència es va explicar els punts claus de tota la Doctrina desplegada pel TJUE, el 
de la transparència. El consumidor està protegit en aquest sentit i és un dels requisits de qualsevol contracte 
per tal de no infringir en abús de les seves clàusules. 

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització: 3 de maig de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lm. Sr. Jesús M. Del Cacho Rivera. Magistrat jutge de Menors de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar la fase d’audiència. La decisió del jutge de Menors. La obertura de l’audiència, la 
celebració del judici. La sentència, motivació i suspensió de la mateixa.  

 

L’actualitat de la Segona Oportunitat 

Realització: 3 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari i de Dret Processal Civil. 

Ponents: Sr. Lluís Badia i Chancho. Copresident de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat. 

Sr. Jaime Campà Garcia. Copresident de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta jornada es va programar per tal de donar a conèixer totes les novetats sobre la Llei 
coneguda com de nova oportunitat. Això perquè encara no hi ha consciència de les possibilitats que obre 
aquest mecanisme. Els advocats han de dominar aquesta Llei i plantejar aquesta via als seus clients. 
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La legítima 

Realització: 4 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sr. Joan Sacristan Tarragó. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: La conferència sobre la legítima va versar sobre aquesta figura de dret civil. Es va fer un anàlisi 
teòric però sobretot pràctic. 

 

Sessió sobre Tributació dels lloguers d’immobles. Cas dels amfitrions d’Airbnb 

Realització: 7 de maig de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Angel Maria Ceniceros. 

Sr. Pere Cuch. 

Sr. Jordi Baqués. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta jornada es va parlar sobre l’acord entre AEDAF i Airbnb i la seva tributació. Es va 
presentar la documentació que es va elaborar des de la delegació d’AEDAF i es van presentar exemples 
de l’estudi. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 7 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas. Magistrat de la Secció 5a. de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la primera sessió del Curs de Contractació del Sector Públic que va continuar tot 
el mes. El ponent va repassar la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins l’article 
33 de la mateixa.  
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Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització:8 de maig de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lm. Sr. Jesús M. del Cacho Rivera. Magistrat jutge de Menors de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Es va analitzar l’actuació de l’acusació i de la defensa i el règim de recursos existents. 

 

II Fòrum Mercantil de Tarragona 

Realització: 10 de maig de 2018. 

Organització: Editorial Aranzadi amb la col·laboració de l’ICAT, el CEC, el CEPTA i la PIMEC de 
Tarragona. 

Ponents:  Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez. Magistrat titular del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Manuel Ruiz de Lara. Magistrat titular del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.  

Il·lm. Sr. Andrés Sánchez Magro. Magistrat especialista del CGPJ en assumptes propis 
mercantils. Titular del Jutjat Mercantil núm. 2 de Madrid. 

Il·lm. Sr. José Luis Fortea Gorbe. Magistrat especialista del CGPJ en assumptes propis 
mercantils. Titular del Jutjat Mercantil núm. 2 d’Alacant. 

Il·lm. Sr. Leandro Blanco García-Lomas. Magistrat especialista del CGPJ en assumptes propis 
mercantils. Titular del Jutjat Mercantil núm. 1 d’Alacant. 

Il·lm. Sr. Carlos Nieto Delgado. Magistrat especialista del CGPJ en assumptes propis mercantils. 
Titular del Jutjat Mercantil núm. 1 de Madrid.  

Il·lm. Sr. Víctor Casaleiro Ríos. Jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca.  

Il·lma. Sra. Fátima Durán Hinchado. Magistrada especialista del CGPJ en assumptes propis 
mercantils. Titular del Jutjat Mercantil núm. 4 de Madrid.  

Il·lm. Sr. Jacinto Talens Seguí. Magistrat especialista del CGPJ en assumptes propis mercantils. 
Titular del Jutjat Mercantil núm. 2 de València.  

Il·lm. Sr. Víctor Fernández González. Magistrat especialista en assumptes propis mercantils. 
Titular del Jutjat Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca.  

Il·lm. Sr. Enrique Díaz Revoiro. LAJ. Assessor jurídic del Ministeri de Justícia.  
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Hores lectives: Vuit hores lectives.  

Resum: La jornada va analitzar el dret d’informació com a mitjà de protecció del soci minoritari després de 
la reforma de la LSC; la protecció dels administradors a través de la Business Judgment Rule; el Concurs 
de Creditors i Societats Anònimes esportives; el Dret a la retribució de l’administrador societari, entre 
d’altres qüestions relacionades.  

 

Curs d’especialització lletrada en la jurisdicció de menors (2018) 

Realització:10 de maig de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lm. Sr. Jesús M. del Cacho Rivera. Magistrat jutge de Menors de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va analitzar la fase d’execució. Els tràmits i viabilitat per substituir la mesura. El trencament del 
compliment de la mesura. La materialització de les mesures i la responsabilitat civil de menors. 

 

Jornada sobre Ciberseguretat 

Realització:11 de maig de 2018. 

Organització: Secció TIC amb la col·laboració d’AON. 

Ponents: Sra. Carmen Segovia Blázquez. Directora de línies financeres de Catalunya i Balears d’AON. 

Sr. Gerard Arall. Senior Security Specialist a Empres Endouble. 

Sr. Carles Gallardo. Unitat Territorial d’Investigació del Camp de Tarragona.  

Il·lm. Sr. Eloy Velasco. Magistrat de l’Audiència Nacional. 

Il·ltre. Sra. Anna Belén Ferrero. Fiscal de la Fiscalia Provincial de Tarragona.  

Hores lectives: Sis hores lectives.  

Resum: Es va explicar la ciberseguretat des de diversos punts de vista. Es va exposar la importància de 
que totes les empreses comptin amb un sistema de seguretat òptim per tal de no comprometre la informació 
confidencial amb la que treballa l’advocat. També es va oferir la visió policial del fet i, des de la perspectiva 
jurisprudencial, el Magistrat de l’AN va explicar la delinqüència globalitzada i de futur.  
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VII Jornada d’Estrangeria: Matrimonis forçats 

Realització:11 de maig de 2018. 

Organització: Àrea de Dret Internacional Privat del Departament de Dret Privat, processal i financer de la 
URV. 

Ponents: Sr. Albert Martí Bargalló. Advocat i professor del règim d’estrangeria de la URV. 

Dr. David Moya Malapeira. Professor de Dret constitucional de la UB. 

Il·lm. Sr. Luis Lafont Nicuesa. Fiscal General de l’Estat. Unitat d’estrangeria. 

Dra. Alisa Petroff. Investigadora post doctoral del CER Migracions. 

Sra. Elisabet Iglesias Figueras. Coordinadora de Valentes i Acompanyades. 

Sra. Rosa Maria Cedón. Coordinadora de l’Àrea de sensibilització i incidència de SICAR. 

Dr. Francisco Collazos Sánchez. Coordinador del Programa de Psiquiatria Transcultural de 
l’Hospital universitari Vall d’Hebron.   

Hores lectives: Quatre hores lectives. 

Resum: Es va plasmar la realitat del tràfic de persones i els matrimonis forçats tant des del plànol jurídic 
com psicològic. Es va criticar que no existeixi una institució pública que cobreixi totes les necessitats 
d’atenció pertinents perquè gran part de la tasca fonamental d’ajuda cap a aquestes víctimes es duu a 
terme mitjançant ONG i altres entitats altruistes.  

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització:14 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Jordi Abras Carbó. Professor de Dret Administratiu a ESADE i soci del Departament de Dret 
Administratiu de Crowe Horwath a Barcelona.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta segona sessió del Seminari es va explicar la llibertat de pactes i contingut mínim del 
contracte; la perfecció i forma del contracte; el règim d’invalidesa i el recurs especial. 
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Sessió del Grup IS: Alguns temes d’actualitat a l’IS 

Realització:14 de maig de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Francisco Pretus Labayen 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: Es va explicar alguns temes d’actualitat sobre l’IS. Es va fer èmfasi i repàs dels temes de la XIV 
Edició del Congrés Tributari de Lleó; les retribucions en espècie i les despeses socials en general i les 
novetats de l’impost sobre societats.  

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 21 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Ramón Fernández Calvo. Advocat de l’Estat i ponent del TAC de Recursos Contractuals. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta sessió es va explicar l’òrgan de contractació; la capacitat i solvència de l’empresari i la 
successió en la persona del contractista.  

 

La implantació del RGDP 

Realització: 22 de maig de 2018. 

Organització: ICAT i editorial Tirant lo Blanch. 

Ponents: Sr. Javier Puyol. Advocat i Magistrat excedent i consultor TIC. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el Reglament General de Protecció de Dades i la seva implantació 
en cada despatx d’advocats. 
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Aplicació del RGPD Europeu per advocats. Especial atenció del risc 

Realització: 25 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Ponents: Sr. Albert Conde Olano. Advocat i president de la Secció de TIC de l’ICAT. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Es va explicar el contingut del nou RGPD. Requereix un canvi cultural. Les empreses grans, de 
més de 10.000 clients, necessiten d’una major protecció i el més aconsellable és comptar amb l’ajuda d’un 
professional sobre protecció de dades. El RGPD pretén garantir un nivell uniforme i elevat de protecció de 
les persones físiques i eliminar els obstacles a la circulació de dades personals dins de la UE.  

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 28 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lm. Sr Guillermo Peral Fontova. 

Hores lectives: Dues hores lectives. 

Resum: En aquesta conferència es va explicar les normes generals sobre l’objecte del contracte, 
pressupost de licitació, valor estimat i preu del contracte.  

 

Fiscalitat en el comerç exterior 

Realització: 29 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret Financer i Tributari.  

Ponents: Sr. Jordi Estalella. Inspector d’Hisenda de l’Estat i cap a la Unitat Regional d’Inspecció d’Aduanes 
i Impostos Especials.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Es va explicar que l’IVA és un impost d’èxit perquè és neutral i no depèn de cap decisió empresarial. 
La majoria d’Estats del món civilitzat l’ha adoptat en el seu sistema impositiu. S’ha hagut d’establir alguns 
principis universals d’aplicació dels tributs sobre el consum al comerç exterior.  
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Trastorns mentals i incapacitat pel treball 

Realització: 31 de maig de 2018. 

Organització: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

Ponents: Dr. Bernat-Noël Tiffon Nonis. Llicenciat en psicologia i Doctor per la Facultat de Medicina de la 
UB.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta conferència es va desenvolupar un seguit d’explicacions i consells per a tots aquells 
procediments socials-laborals en els quals el nucli de la qüestió sigui la incapacitat per a la feina.  
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Pactes successoris i clàusules testamentàries 

Realització: 1 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sra. Pilar Valenzuela. Vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta conferència es van detallar les alternatives al testament i les possibles bonificacions 
fiscals de cadascuna d’elles. 

 

Generar valor transformant l’assessoria en una Business Partner 

Realització: 4 de juny de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Axel Ehberger.  

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta conferència es va explicar com adaptar i implementar un sistema de reporting, 
controlling i planificació (financera, comptable, fiscal, etc) per convertir a l’advocat en un proveïdor 
“controlling as a services”, i així poder millorar el servei que ofereixen des dels despatxos a través de la 
tecnologia. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 4 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas. Magistrat de la Secció 5a. de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar les normes generals sobre l’adjudicació dels contractes del sector 
públic i el procediment obert. 
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Estratègies processals en la prova documental 

Realització: 5 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Processal Civil. 

Ponents: Dr. Joan Picó i Junoy. Catedràtic de Dret processal.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta conferència va donar eines a l’advocacia per tal d’idear les millors estratègies en els 
procediments judicials per a una resolució favorable cap al seu client o clienta.   

 

Intervenció de l’advocat en diligències policials i judicials 

Realització: 7 de juny de 2018. 

Organització: GAJT. 

Ponents: Sr. Lluis Escoda i Beltran. Advocat i president del GAJT.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta conferència es va explicar el procediment de l’art. 520 de la LECRIM. Es regula el dret 
de defensa, assistència lletrada i el tractament dels detinguts o dels presos amb tots els seus drets.  

 

Els procediments civils en els accidents de circulació. Elements processals 

Realització: 11 de juny de 2018. 

Organització: Tirant lo Blanch Formació. 

Ponents: Sr. José Antonio Badillo.   

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta jornada online, es van explicar tots aquells processos que es desprenen dels accidents 
de circulació. Tots els elements processals relacionats i les possibles estratègies a seguir. 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JUNY 
 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 11 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lma. Sra. María Luisa Pérez Borrat. Magistrada de la Secció 4a. de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el procediment restringit, els procediments amb negociació, el 
diàleg competitiu, el procediment d’associació per a la innovació i les normes especials aplicables als 
concursos de projectes.   

 

El pacte de quota litis 

Realització: 21 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Il·lm. Sr. Roberto Niño Estébanez. Magistrat de la Secció 1a. de l’Audiència Provincial de 
Tarragona. Especialista en Dret mercantil.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: El pacte de quota litis és una pràctica permesa, no obstant això, són molts els dubtes que sorgeixen 
amb aquesta figura de pagament. La present conferència es va presenta per tal d’esclarir qualsevol qüestió 
relacionada.   

 

El procediment judicial de divisió de patrimoni al règim econòmic de separació de béns a impartir 
per un advocat i un LAJ 

Realització: 13 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret de Família. 

Ponents: Il·ltre. Sr. Josep Maria Sabater Sabaté. LAJ del Jutjat de 1a. Instància núm. 3 de Tarragona. 

Sra. Maria Mercè Martorell Comas. Advocada.   

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta conferència es van analitzar les conseqüències de la tria d’un règim econòmic o un 
altra; conèixer les regles de càlcul dels increments patrimonials dels cònjuges; saber de quina manera i en 
quines circumstàncies es pot exercir el dret de la compensació.    
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JUNY 
 

Intervenció de l’advocat a la fase intermitja (abreujat, sumari i jurat) 

Realització: 14 de juny de 2018. 

Organització: GAJT. 

Ponents: Sr. Ruben Viñuales Elías. Advocat.    

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta conferència es van respondre a totes les preguntes dels assistents i es va especificar 
totes i cadascuna de les intervencions que ha de fer l’advocat a la fase intermitja tant al procediment 
abreujat, sumari i jurat. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 18 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sra. Norma Munné i Forgas. Professora de Dret Administratiu d’ESADE i advocada de 
Pareja&Associats Advocats.    

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar l’efecte de contracte, les prerrogatives de l’Administració Pública 
en els contractes administratius, l’execució dels contractes; la modificació dels contractes; la suspensió i 
extinció dels contractes i la cessió dels contractes.   

 

Taula rodona: Els drets del detingut i la STC de 5 de març de 2018 

Realització: 20 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Penal. 

Ponents: Il·lm. Sr. Joaquín Elias Gadea. Jutge Degà de Tarragona i Magistrat del Jutjat d’Instrucció núm. 
1 de Tarragona. 

Sr. Albert González. Professor de Dret processal penal UOC i advocat. 

Sra. Gemma Sánchez. Caporala de la Unitat Regional de Proximitat i d’atenció al ciutadà de la 
Regió Policial de Camp de Tarragona.    

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: El TC reconeix emparament per constatar la vulneració del dret a la llibertat personal promulgada 
als arts. 17.1 i 17.3 de la CE. La referida STC reconeix al demandat la vulneració de les garanties dels arts. 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ – JUNY 
 

Intervenció de l’advocat al judici (abreujat, sumari i jurat) 

Realització: 21 de juny de 2018. 

Organització: GAJT. 

Ponents: Sr. David Rocamora Borrellas. Advocat.    

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió, la conferència va ser una oportunitat per conèixer i especificar les intervencions 
al judici abreujat, sumari i jurat i dissenyar estratègies processals a la Sala de Jurisdicció Penal.  

 

L’empresa delinqüent? 

Realització: 22 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Compliance Penal. 

Ponents: Il·lma. Sra. Mónica Aguilar Romo. Magistrada de la Secció 21a. de l’AP de Barcelona. 

Sra. Haidé Costra i Villaró. Exmagistrada, advocada experta en compliment normatiu i professora 
universitària de la URV i UAB.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta jornada es va donar a conèixer els riscos que córrer una empresa des del punt de vista 
de la regulació Compliance; el disseny de polítiques i protocols de prevenció de sancions relacionades amb 
la matèria; protegir l’empresa sobre eventuals riscos delictius des del punt de vista societari i aconseguir 
eines suficients per procedir a l’assessorament sobre Compliance Penal. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 25 de juny de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lm. Sr. Juan Antonio Toscano Ortega. Magistrat de la Secció 1a. de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC.    

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar la racionalització tècnica de la contractació i el contracte d’obres. 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JUNY 
 

Intervenció de l’advocat en fase d’execució de la sentència 

Realització: 28 de juny de 2018. 

Organització: GAJT. 

Ponents: Il·lm. Sr. Carmelo Martínez Creixenti. Magistrat del Jutjat Penal núm. 3 de Tarragona.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar la suspensió i substitució de penes; la responsabilitat penal 
subsidiària; l’expulsió i l’acumulació de condemnes.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JULIOL 
 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 2 de juliol de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Joaquim Guitart i Ferrer. Professor de Dret Administratiu a la UB.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el contracte de concessió d’obres. 

 

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

Realització: 2 de juliol de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Joan-Anton Abad. Economista.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va parlar sobre l’esborrany de la proposta de càlcul de l’aplicació obligatòria 
del 70% a les finalitats fundacionals de les fundacions catalanes.  

 

Costes i honoraris 

Realització: 5 de juliol de 2018. 

Organització: Tirant lo Blanch Formació. 

Ponents:  Sr. Miguel Ángel Aragües Estragués. Advocat i gerent del Reicaz.     

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquest curs es va explicar les novetats les novetats referents a les costes, els honoraris i la 
seva respectiva normativa.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JULIOL 
 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 9 de juliol de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Ramón Fernández Calvo. Advocat de l’Estat i ponent del TAC de Recursos Contractuals.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el contracte de concessió de serveis, el contracte de 
subministrament i el contracte de serveis. 

 

Les limitacions a la deducció d’interessos a l’IS 

Realització: 9 de juliol de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Josep Blasi.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va parlar sobre el límit general i dels addicionals (fusió i consolidació) a la 
deducció fiscal de les despeses financeres i del correcte emplenament de la pàgina 20 de la declaració. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 16 de juliol de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Ramón Fernández Calvo. Advocat de l’Estat i ponent del TAC de Recursos Contractuals.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el contracte dels poders adjudicadors que no tinguin la condició 
d’Administració pública; els contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders 
adjudicadors; òrgans competents en matèria de contractació; òrgans d’assistència consultius; elaboració i 
remissió de la informació i els registres oficials. 
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - JULIOL 
 

Radiografia del sector. 

Realització: 16 de juliol de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Marc Rius Parera. Advocat i economista.      

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es van compartir reflexions sobre l’estat del sector dels despatxos professionals, 
l’anàlisi de les principals dades estadístiques i els reptes de futur que han de permetre créixer i generar 
negoci en els propers temps. 

 

Curs sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Realització: 23 de juliol de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Dr. Joan Pagès i Galtés. Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la URV.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar el concepte de prestació patrimonial de caràcter públic; el tipus 
de prestacions patrimonials de caràcter públic; el principi de reserva de llei en matèria de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - SETEMBRE 
 

Congrés sobre les Reclamacions de danys en pràctiques contra la competència 

Realització: 13 de setembre de 2018.  

Organització: Secció de Dret Mercantil i Secció de Dret Marítim i del Transport amb la col·laboració del 
Port de Tarragona, Oliva Motor i Feat. 

Ponents:  Dr. Pablo Girgado Perandones. Professor de Dret Mercantil a la URV. 

Dr. Francisco Caamaño. Catedràtic de Dret Constitucional de la UV. 

Sr. Felipe Serrano Pérez. President de la Secció de Dret Marítim i els Transports de l’ICAT. 

Sra. Nadine Watson. Vicepresidenta de Compas Lexecon. 

Sr. Enrique Cañizares Pachecho. Economista. 

Sra. Blanca Torrubia. Professora de Dret Mercantil a la UOC. 

Il·lm. Sr. Roberto Niño Estébanez. Magistrat de la Secció 1a. de l’AP de Tarragona. 

Il·lm- Sr. Manuel Díaz Muyor. Magistrat de l’AP de Barcelona. 

Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez. Magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona.   

Hores lectives: Vuit hores lectives.  

Resum: Durant aquesta jornada es van analitzar els aspectes generals de la transposició i aplicació de la 
Directiva Europea 2014/104/UE; la seva afectació en el cas de les reclamacions de danys enfront del càrtel 
de camions; la prova i la seva configuració; la valoració i quantificació del dany; la defensa del Passing On; 
el Discovery i la seva aplicació a l’ordenament jurídic, entre d’altres qüestions de rellevància.  

 

Cicle de conferències sobre Dret de successions. Partició hereditària i divisió de la cosa comuna 

Realització: 14 de setembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sra. Pilar Valenzuela. Advocada.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquest cicle de conferències es va iniciar el dia 14 de setembre amb l’objectiu de conèixer i aplicar 
els criteris jurisprudencials en l’àmbit de partició de cosa comuna.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - SETEMBRE 
 

El Servei Comú Processal d’Execucions del Vendrell 

Realització: 20 de setembre de 2018. 

Organització: Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia. 

Ponents: Sr. Fancisco Manuel Manjón Sales. Gestor responsable del SCPE del Vendrell.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar la nova organització; el despatx d’execució; l’embargament de 
béns; l’ampliació i acumulació d’assumptes; la realització de béns i l’execució hipotecària, entre d’altres 
qüestions.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ – OCTUBRE 
 

Com millorar les conclusions orals en el moment del judici 

Realització: 1 d’octubre de 2018. 

Organització: Tirant lo Blanch Formació. 

Ponents: Dra. María José Fdez-Fígares Morales. Advocada.     

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta ocasió es va dur a terme una sessió per donar les eines necessàries per millorar un 
dels moments més importants als judicis, la fase de conclusió.  

 

El mes del transport. Primera sessió 

Realització: 2 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sra. Beatriz Pérez del Molino. Advocada.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la primera sessió del seminari sobre el Mes del Transport. En aquesta ocasió es 
va introduir el curs mitjançant les explicacions dels aspectes del dret privat en el transport terrestre. El dret 
del transport i oportunitats professionals.  

 

El mes del transport. Segona sessió 

Realització: 4 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Ángel Doblado. Notari.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar la responsabilitat del Transitari.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ – OCTUBRE 
 

Cicle de conferències sobre Dret de successions. Testament amb desheretament i acceptació i 
partició notarial de l’herència sense consens 

Realització: 5 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sr. Ángel Doblado. Norari.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar la gestió dels conflictes en l’àmbit de procediments d’herència en 
casos de desavinences entre les parts i els supòsits pràctics de la premort i la gestió dels mateixos. 

 

Criteris socials i laborals en la contractació pública a l’empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic 

Realització: 8 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech. Doctor en Dret i magistrat de la Sala Social del TSJC.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va oferir una visió panoràmica dels criteris socials i laborals que poden 
seguir-se en la contractació del Sector Públic.  

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 9 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Armand Calderó i Monfort. Director general de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 

Sra. Pilar Heras i Trias. Director general d’execució penal a la comunitat i de justícia juvenil.      

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris.  
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CAPÍTOL 8 FORMACIÓ - OCTUBRE 
 

Seminari: Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i desallotjament d’okupes 

Realització: 10 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal amb la col·laboració de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponents: Il·lm. Sr. Joan Perarnau. Magistrat de la Secció 3a. de l’AP de Tarragona.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la primera sessió de les quatre totals per tractar un tema tan d’actualitat com el 
fenomen de l’ocupació. En aquesta ocasió, concretament, les possibilitats de litigació i estadístiques d’èxit 
i convivència i convivència de cadascuna d’elles. 

 

El mes del transport. Tercera sessió 

Realització: 10 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Xavier Hormigos Mesa. Cap del Servei de la Junta Arbitral de Transports de Catalunya.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar la reforma del Reglament d’Ordenació dels transports de 2018 i 
les seves previsibles conseqüències al sector. 

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 10 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Daniel Ibars. Advocat especialista en Dret penitenciari.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris.  
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El mes del transport. Quarta sessió 

Realització: 11 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Carlos Llorente. Advocat. Doctor en Dret per la UN.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar i reflexionar sobre el Transport de càrrega rodada. L’automoció 
i el transport. 

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 16 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Il·lm. Sr. Carlos Cerrada Loranca. Magistrada titular del Registre Civil de Tarragona.     

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris.  

 

El mes del transport. Cinquena sessió 

Realització: 16 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Josep Díez Besora. Director de Domini Públic i Protecció Portuària del Port de Tarraona.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar i reflexionar sobre el contracte de manipulació de mercaderies. 
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Seminari: Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i desallotjament d’okupes 

Realització: 17 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal amb la col·laboració de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponents: Il·ltre. Sr. Josep M. Sabater Sabaté. LAJ de 1a. Instància núm. 3 de Tarragona. 

Il·lma. Sra. Marta Canals Lardies. Jutgessa del Jutjat de 1a. Instància núm. 4 del Vendrell.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la segona sessió de les quatre totals per tractar un tema tan d’actualitat com el 
fenomen de l’ocupació. En aquesta ocasió, concretament, els problemes pràctics de la demanda, la 
contestació a la demanda i citació i problemes pràctics de la prova i de la celebració del judici.  

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 18 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Joan Martínez García. Advocat i membre de la Comissió de Drets Humans del CICAC.     

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming.  

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 

 

El mes del transport. Sisena sessió. 

Realització: 18 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sra. Sara Valls. CLIA Espanya. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar i reflexionar sobre el negoci dels creuers. 
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Jornada: Anàlisi de la jurisprudència de l’AP de Tarragona 

Realització: 22 d’octubre de 2018. 

Organització: EPJ de l’ICAT amb la col·laboració d’VLEX.  

Ponents: Il·lm. Sr. Roberto Niño. Magistrat de la Secció 1a. de l’AP de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García. Magistrat de la Secció 1a. de l’AP de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Joan Perarnau. Magistrat de la Secció 3a. de l’AP de Tarragona.  

Il·lm. Sr. Manuel Galán. Magistrat de la Secció 3a. de l’AP de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Jorge Mora. Magistrat de la Secció 4a. de l’AP de Tarragona. 

Hores lectives: Sis hores lectives.  

Resum: Aquesta jornada va tenir com a propòsit l’anàlisi de la Jurisprudència de l’AP de Tarragona. Els 
criteris que se segueixen i comentaris al respecte. Així, la primera taula va abordar tota la casuística de la 
temàtica mercantil i concursal. La segona, de l’àmbit de Dret de Família; la tercera, qüestions de Dret Civil 
català i la quarta de Dret Penal. 

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 23 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Joan Francesc Galeano Aunión. Jurista del CP de Quatre Camins.     

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 

 

El mes del transport. Setena sessió. 

Realització: 23 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Josep Riart. Comissari d’averies i perit judicial. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar la determinació i valoració dels danys en el transport marítim pel 
que fa als danys i les reclamacions. 
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Seminari: Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i desallotjament d’okupes 

Realització: 24 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal amb la col·laboració de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponents: Il·lm. Sr. Roberto Niño Estébanez. Magistrat de la Secció 1a. de l’AP de Tarragona. 

Il·tre. Sr. Héctor Hinojar. LAJ del Jutjat de 1a. Instància núm. 2 de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la tercera sessió de les quatre totals per tractar un tema tan d’actualitat com el 
fenomen de l’ocupació. En aquesta ocasió, concretament, els recursos i problemes pràctics de la formulació 
de recursos i problemes pràctics de l’execució. 

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 25 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sra. Anna Nadal Braqué. Advocada. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 

 

El mes del transport. Vuitena sessió. 

Realització: 25 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Karl Lubach. Advocat. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar les línies d’actuació amb els incompliments contractuals típics 
en el transport de mercaderies: falta d’entrega, retard i danys.  
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La Llei 38/2015, de 29 de setembre, el Sector Ferroviari 

Realització: 29 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Xavier Urios Aparisi. Director General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat de Cataluya. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar la competència de l’Estat, de les infraestructures ferroviàries, 
l’estudi de la seguretat en la circulació ferroviària i de la presentació dels serveis de transport ferroviari; 
identificar les millors de la planificacions de les infraestructures ferroviàries i conèixer les obligacions el 
servei públic en relació al sector ferroviari. 

 

El mes del transport. Novena sessió. 

Realització: 29 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Marítim i del Transport. 

Ponents: Sr. Jaime Rodrigo de Larrucea. Advocat i Doctor en Dret i Enginyeria Naval. 

Sr. Lluís de San Simón. Advocat.  

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va analitzar la prova en els procediments judicials relatius a la responsabilitat 
contractual i extracontractual en el transport marítim i la Seguretat i protecció del medi ambient en el 
transport marítim.  

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018. 

Realització: 30 d’octubre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer. Degà de l’ICA Figueres. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 
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Seminari: Problemes pràctics dels judicis de desnonaments i desallotjament d’okupes 

Realització: 30 d’octubre de 2018. 

Organització: Secció d’Arrendaments i Propietat Horitzontal amb la col·laboració de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona. 

Ponents: Dra. Elga Molina. Investigadora de la Càtedra de l’UNESCO del Dret a l’habitatge de la URV. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta va ser la segona sessió de les quatre totals per tractar un tema tan d’actualitat com el 
fenomen de l’ocupació. En aquesta ocasió, concretament, la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans. 

 

Delicte de blanqueig de capitals: tractament jurisprudencial 2018 

Realització: 30 d’octubre de 2018. 

Organització: Tirant lo Blanch Formació. 

Ponents: Dr. José Lluis González Cussac. Catedràtic de Dret Penal. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta ocasió, es va dur a terme una sessió per donar a conèixer i comentar la jurisprudència 
referent al delicte de blanqueig de capitals.  
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Repàs del Llibre VI del Codi Civil 

Realització: 5 de novembre de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Jesús Gómez Taboada. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: En aquesta ocasió es va explicar les novetats que afecten a la compravenda (determinació de 
preus; arres; obligació de conformitat; ineficàcia, amb especial referència a la resolució i la condició 
resolutòria) i al mandat.  

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 6 de novembre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Albert Conesa i Bausà. Advocat i secretàri tècnic del CICAC. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: L’objectiu d’aquest curs que és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics 
com pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 

 

Comentaris al posicionament del Tribunal Suprem sobre el pagament de l’IAJD 

Realització: 8 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Bancari. 

Ponents: Sr. Joan Andreu Reverter Garriga. Advocat i president de la Secció de Dret Bancari de l’ICAT. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Es va fer una conferència per tal de comentar el canvi de posicionament del TS sobre l’impost 
d’AJD. 
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Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 8 de novembre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sr. Joan Pere Queralt Beltran. Responsable de la subdirecció general de reparació i execució 
penal comunitària. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris. 

 

Jornada de formació sobre la base de dades VLEX 

Realització: 9 de novembre de 2018. 

Organització: EPJ de l’ICAT. 

Ponents: Sr. Alfredo López Rodríguez. Editorial VLEX. 

Hores lectives: Una hora lectiva.  

Resum: Es va fer una sessió pràctica sobre l’ús de la base de dades jurídica VLEX, accessible gratuïtament 
a través de l’àrea privada, i també sobre VLEX Analytics. 

 

Curs d’especialització lletrada en Dret penitenciari 2018 

Realització: 13 de novembre de 2018. 

Organització: CICAC. 

Ponents: Sra. Sheila Marín. Observatori del sistema penal i Drets Humans de la UB. 

Hores lectives: Dues hores lectives. Modalitat streaming. 

Resum: L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com 
pràctics necessaris per poder assistir a persones en processos penitenciaris.  
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La deducció de les despeses de les activitats professionals i empresarials a l’IRPF 

Realització: 13 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Financer i Tributari. 

Ponents: Sr. Jordi Baqués. Economista i assessor fiscal i actualment delegat d’AEDAF. 

Sr. Pere Cuch. Advocat i assessor fiscal. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: Aquesta conferència va radicar exclusivament a professionals i empresaris i la seva activitat 
professional. Així doncs, es va fer una ponència per resoldre dubtes als assistents.  

 

Cicle de conferències sobre Dret de successions. Supòsits de quarta vidual i quarta falcídia 

Realització: 16 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Il·lm. Sr. Manuel Galán Sánchez. Magistrat de la Secció 3a de l’AP de Tarragona. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar aquestes figures de dret civil i la seva aplicació judicial. Es va dir 
que era una figura poc habitual però de necessari estudi. 

 

Anàlisi de les Sentències del TC i del TS sobre la reforma de la Llei de Costes i el nou Reglament 
General de Costes 

Realització: 19 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sra. María del Pilar García Cruz. Advocada de la Generalitat. Cap de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Justícia. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar l’opinió jurisprudencial respecte l’art. 132.1 de la CE. Es van 
ubicar les Lleis que desenvolupen la normativa sobre costes; el domini públic marítim-terrestre i determinar 
l’objecte de conservació del medi ambient. 
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Cicle de conferències sobre Dret de successions. Fiscalitat en matèria successòria I 

Realització: 22 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sra. Sara Parejo Cubero. Coordinadora d’assistència i processos tributaris de l’oficina territorial 
de l’oficina territorial de Reus de l’ATC. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va oferir multitud d’exemples i casuística sobre la fiscalitat a la successió i 
la planificació de la mateixa. 

 

Taula rodona sobre la Violència de Gènere 

Realització: 23 de novembre de 2018. 

Organització: EPJ de l’ICAT amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i el Consell Comarcal del 
Tarragonès i la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

Ponents: Il·ltre. Sra. Susana Gisbert. Fiscal de VIDO de València. 

Il·lma. Sra. M. Luisa Pubill. Magistrada del Jutjat de VIDO de Tarragona. 

Sra. Marta Narvaez. Psicologia de L’OAVD. 

Hores lectives: Tres hores lectives. 

Resum: L’ICAT va organitzar una jornada per debatre sobre l’advocacia i la VIDO; conèixer la normativa 
aplicable; esclarir les particularitats del procediment davant de víctimes de VIDO; considerar les mesures 
penals i civils de VIDO i tractar les qüestions psicològiques de la víctima en procediments de VIDO. 
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Cicle de conferències sobre Dret de successions. Fiscalitat en matèria successòria II 

Realització: 29 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Civil. 

Ponents: Sra. Sara Parejo. Coordinadora d’assistència i processos tributaris de l’oficina territorial de Reus 
de l’ATC. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va oferir multitud d’exemples i casuística sobre la fiscalitat a la successió i 
la planificació de la mateixa. Segona sessió. 

 

VI Jornades de Dret Portuari de Tarragona 

Realització: 30 de novembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret Administratiu. 

Ponents: Sr. Jordi A. Solé Estalella. Cap de la Unitat Regional d’Inspecció d’Aduanes i Impostos Especials. 

Sr. Jordi Guitart Ferrer. Professor de Dret Administratiu de la UAB. 

Sra. María Rosa Sanz Cerezo. Advocada de l’Estat. 

Sr. José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Advocat de l’Estat.  

Hores lectives: Sis hores lectives.  

Resum: Un any més, es va celebrar la jornada sobre Dret Portuari. Es van adquirir coneixements específics 
per desenvolupar un sector amb tantes oportunitats i elevat pes a l’economia del territori. 
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Sessió sobre temes censals i altes i baixes 

Realització: 3 de desembre de 2018. 

Organització: AEDAF. 

Ponents: Sr. Robert Garcia-Cairó i Alsina. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta ocasió es va explicar les variacions en les opcions d’IVA, règims especials, règims 
d’estimació d’IRPF, periodicitat de declaracions: gran empresa, canvis a la modalitat de pagaments a 
compte d’IS i exportacions. 

 

Pràctica de la prova pericial de prevenció de riscos laborals en els processos socials 

Realització: 4 de desembre de 2018. 

Organització: Secció de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

Ponents:  Sr. Miguel Arenas. Advocat. 

Sr. José F. Blanco Martínez. Pèrit. 

Hores lectives: Dues hores lectives.  

Resum: En aquesta sessió es va explicar la prova pericial al judici des del punt de vista de l’advocacia i del 
peritatge. 
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Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Intervenir, amb la sol·licitud prèvia de comú acord entre les parts implicades, en via de conciliació o 
arbitratge, en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre les persones col·legiades, o entre 
aquestes i els seus clients. 

 

DADES RELLEVANTS: 

 

Nombre de :     2017                    2018 
Sol·licituds de Mediació 97 70 
Informatives que no acaben en Mediació 58 62 
Sessions informatives realitzades 155 132 
Percentatge de sessions que acaben amb sol·licitud de 
mediació 

    62,58 %     53,03 % 

Derivacions judicials que acaben amb sol·licitud de mediació 7 13 
 

 

Sol·licituds de Mediació per seus col·legials                                          2017                       2018 
Seu dels Jutjats de Tarragona 59 34 
Seu dels Jutjats d'El Vendrell 25 33 
Seu dels Jutjats de Valls 13 3 
Total 97 70 

 

 

Segons resultat 2017 2018 
Mediacions amb acord 26 24 
Mediacions sense acord 11 15 
TOTAL 37 39 

 

L’efectivitat és del 61,52 % de mediacions que acaben amb acord de les parts. 
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Durada de les mediacions 
Mediacions d'1 sessió 28,00% 
Mediacions de 2 sessions 28,00% 
Mediacions de 3 sessions 19,00% 
Mediacions de 4 o més sessions 26,00% 

 

El 72% de mediacions es resolen en 3 sessions com a màxim. 

 

CONCLUSIONS: 

a) Cal intensificar la tasca de divulgació de la mediació a les seus col·legials. 
b) La seu del Vendrell manté el ritme de mediacions respecte l’any anterior. 
c) A la seu de Valls, sumant el nombre de derivacions judicials que acaben en mediació (13), 

es manté el ritme de sol·licituds respecte els anys anteriors. 
d) A la seu de Tarragona hi ha una davallada de sol·licituds equivalent a la davallada de 

consultes. 
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Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Vetllar perquè les persones col·legiades tinguin accés immediat a les darreres innovacions tecnològiques 
i prestar serveis de consulta i assistència tècnica perquè facin el millor ús en el seu exercici professional. 

 

 

DADES RELLEVANTS:  

 

La bibliotecària de junta de govern és la Sra. Irma Roldán Mazana. 

La biblioteca de l’ICAT és un centre especialitzat que té com a funció principal oferir als col·legiats rendibilitat 
(reduint temps de recerca documental), avantatge competitiu (facilitant la selecció, accés i assessorament 
dels recursos), atenció personalitzada a necessitats diverses (ús TIC, suport professional, informació 
bibliogràfica, etc.) infraestructura física i tecnològica, i un ampli horari d’obertura. 

 

 

Increment anual del fons bibliogràfic 2015 2016 2017 2018 
Monografies 2664 2891 3341 3660 

Articles de revista i publicacions periòdiques 2152 2609 3137 3482 
Documents electrònics 416 565 675 909 

Dvds 314 334 334 334 
Fons arxiu - - 409 409 

Total 5.546 6.399 7.896 8.794 
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Durant el 2018 s’ha actualitzat el catàleg de la biblioteca, amb una nova interfície de consulta i més 
funcionalitats com són la posada en marxa d’un recurs específic en dret civil català (248 documents), una 
biblioteca digital d’accés lliure a tots els documents catalogats (657 documents), un espai amb una selecció 
de recursos orientats a la pràctica professional (“Racó de l’advocat”) i l’accés a la bibliografia de la totalitat 
dels cursos de formació programats per l’ICAT (30 dossiers bibliogràfics). El nombre de visites al catàleg 
online de la biblioteca ha estat de 10.906 accessos. 

 

Respecte al servei de préstec, s’han prestat un total de 753 documents. Han fet ús d’aquest servei 141 
usuaris. 

 

En relació amb el préstec digital a través del recurs “Núvol de lectura” de Tirant lo Blanch (amb un fons de 
més de 3000 llibres exclusius per als lletrats/des de l’ICAT) destaquem que des de la seva posada en 
funcionament el 2017 la tendència d’ús és cada cop més alta, passant dels 152 préstecs el 2017 als 362 el 
2018. Així mateix, el nombre d’usuaris que han fet ús de la plataforma ha passat dels 198 usuaris el 2017 
als 311 usuaris durant el 2018 (54 usuaris únics). 

 

 

                  
Novetats adquirides per matèries 

2017 
436 

2018 
286 

Dret/UE/Internacional/Polític 41 33 
Const./Estrang. 28 19 
Administratiu 30 32 
Fiscal 26 13 
Penal 84 44 
Civil 65 52 
Mercantil 61 31 
Procediment civil 44 35 
Laboral 56 26 
Altres 1 1 
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ESTADISTIQUES DE CONSULTA: 
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Les persones col·legiades a l'ICAT poden consultar presencialment a la biblioteca les bases de dades de 
La Ley Digital, Tirant lo Blanch (versió bàsica i Analytics), vLex (versió “Premium” i “Analytics”) i Sepín 
online. També tenen disponible a través de la zona privada de la web col·legial les bases de dades de Tirant 
lo Blanch, vLex (versió bàsica), a més de la biblioteca digital “Nube de lectura” de Tirant lo Blanch.  

 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

BASES DE DADES Núm. 
Accessos 

Núm. docs. 
vistos 

Núm. de docs. 
descarregats 

 

Núm. 
Accessos 

Núm. 
docs. 
vistos 

Núm. de docs. 
descarregats 

 

Vlex Premium  601 1.103 - 1.637 2.377 - 

La Ley Digital / 
Biblioteca Online Bosch 

767 3.232 - * * - 

Sepín  1.196 4.027 - 1.143 3.438 - 

Tirant lo Blanch (accés 
biblioteca) 

323 - 737 
 

1.758 - 473 

Tirant lo Blanch (àrea 
privada col·legiat) 

6.489 - 12.695 
 

6.188 - 19.643 

*Pendent de comunicar dades  

D’acord amb les dades obtingudes pel sistema de control biomètric, es calcula que el nombre d’usuaris que 
visiten anualment la biblioteca que és de 3.946 col·legiats, és a dir, una mitjana de 16 usuaris/dia. 
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CAPÍTOL 10 BIBLIOTECA 
 

 

 

Des de la biblioteca s’han tramitat 9 promocions de llibres amb un total de 242 peticions. 

Els usuaris han fet ús del servei de documentació amb un total de 435 consultes efectuades a través del 
correu electrònic. 

La biblioteca manté els 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). 

El club de lectura de la biblioteca de l’ICAT, creat el setembre de 2017, ha programat durant el 2018 quatre 
reunions -celebrades a l’ICAT- per comentar les obres proposades i s’han celebrat cinc trobades (dinars) 
amb escriptors/-es (Andreu Carranza, Olga Xirinacs, Juan Marsé, Óscar Cabrero i Jenn Díaz). Actualment 
hi ha trenta persones inscrites.  
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CAPÍTOL 11 CONVENIS 
 
 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 
fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 
d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 
o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

 
Data Firma Entitat amb la que es signa  Tipologia  
27/6/2018 Il·lustre Col·legi d’Economistes 

de Catalunya 
Conveni de reciprocitat en la 
prestació de serveis en matèria 
formativa. 

27/6/2018 Banc Sabadell, SA Acord de col·laboració per fer 
accessible als col·legiats l’oferta 
comercial del Banc Sabadell. 

5/7/2018 Arquia Banca, SA Acord de col·laboració per fer 
accessible als col·legiats l’oferta 
comercial de Arquia Banca. 

23/7/2018 Fundació Obra Pia Montserrat - 
Llar Natalis 

Acord de col·laboració per donar 
orientació jurídica a les usuàries 
de Llar Natalis. 

23/7/2018 Associació Independent 
d’Advocats i Advocades de la 
Generalitat 

Conveni de col·laboració en la 
prestació de serveis en matèria 
formativa. 

28/11/2018 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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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 
 
 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 
fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 
d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 
o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS: 

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona (TAT) es va fundar formalment a l’any 1994, a l'empara de les previsions 
de la Llei d'Arbitratge, per afavorir la difusió de l'Arbitratge, la seva pràctica i la seva utilització com a mitjà 
de solució de controvèrsies. 

 

En un món globalitzat com l'actual, els conflictes són cada vegada més freqüents i complexos, davant els 
quals les parts implicades requereixen respostes ràpides, flexibles i especialitzades. 

 

L’ICAT, membre de l'Associació per a l'Arbitratge de Tarragona, conscient d'aquestes necessitats, va ser 
un dels impulsors de la constitució del TAT i l'ha dotat dels últims avenços tecnològics i d'amplis mitjans 
materials i humans per al compliment dels seus fins. 

 

Emparant-se en la seva infraestructura, el TAT s'erigeix com una institució dedicada a l'administració de 
l'arbitratge, així com la seva difusió, coneixement i utilització generalitzada pels operadors jurídics i treballa 
amb la vocació d'administrar la institució designant els millors àrbitres especialitzats, que treballin amb 
serietat, qualitat, competència i rigor, per d'aquesta manera aconseguir una justícia ràpida i oportuna i 
cuidant l'aspecte econòmic. S'han aprovat unes tarifes reduïdes perquè no es vegi l'arbitratge com una 
institució costosa. 

 

L'autonomia de la voluntat és el principi essencial en aquest àmbit, de manera que les parts han de ser l'eix 
principal del procediment. Per això, el TAT es configura com un centre en el qual poden intervenir 
activament en el disseny i desenvolupament dels arbitratges que en ell es administren. 

 

El TAT permet als advocats, però també a la resta d'operadors (econòmics, empresarials, socials i 
institucionals), utilitzar els nostres serveis, amb absoluta confidencialitat i una eficàcia màxima. 
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CAPÍTOL 12 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 
 

Membres del Tribunal Arbitral de Tarragona: 

President: Sr. Manel Albiac Cruxent. 
Vicepresident: Sr. Martín Garrido Melero. 
Secretari: Sr. José Maria Estil·les Farré. 
Vocals: Sra. Cristina Penalba Sánchez i els Srs. Félix González Martínez de Iturrate, Francesc Solà 
Sugrañes, Pau Tondo Bravo, Oscar Cabrero Ramírez i Jaime Duque Moreno. 

 
  

 
 

 

Tarifes 

• Taxa d’apertura i registre de l’expedient: 200€ 
• Taxa de tancament de l’expedient sense arbitratge: 500€ 
• Taxa del procediment: 

DE A MÍNIM MÀXIM 
0 5.000 450 1.000 

5.001 10.000 1.000 2.000 

10.001 20.000 2.000 4.000 
20.001 35.000 4.000 5.250 

35.001 45.000 5.250 6.500 
45.001 70.000 6.500 7.750 

70.001 90.000 7.750 9.000 
90.001 180.000 9.000 14.400 

180.001 600.000 14.400 24.000 
600.001 1.500.000 24.000 30.000 

Superior   30.000 + 0,5% s/increment 
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CAPÍTOL 11 TRIBUNAL ARBITRAL TARRAGONA 
 

El Tribunal Arbitral de Tarragona ha obert 4 expedients durant l’any 2018 que han tingut la següent 
controvèrsia: 

 

 

El Tribunal Arbitral de Tarragona en col·laboració amb l’ICAT, ha organitzat unes "Jornades sobre 
l'Arbitratge 2018"; quatre sessions amb dues ponències cadascuna, que es van dur a terme els dies 23 
gener, 21 de febrer, 20 de març i 17 d'abril, de les 16:30h. i fins a les 18:00h., que van abordar-se els 
aspectes més rellevants en matèria d'arbitratge.  

OBJECTE DE LA CONTROVÈRSIA

Acció de desnonament i resolució del contractre d'arrendament per impagament de les 
rentes

Acció d'impugnació d'acords socials

Acció de reclamació de quantitat derivada de l'execució d'unes obres

Acció de reclamació de quantitat derivada d'uns cortracàrregs de contracte
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 
 
 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Crear, de manera individual o amb d’altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, 
fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret que tingui per objecte la prestació de serveis 
d’interès general per a l’advocacia, o que desenvolupin activitats en benefici de les persones col·legiades 
o de la professió, així com participar en entitats existents amb aquestes finalitats. 

 

DADES MÉS RELLEVANTS: 

 

La Fundació de l’ICAT inclou un programa de suport als col·legiats que travessen situacions personals 
delicades pels casos d’advocats que tenen ingressos especialment baixos, una casuística que s’ha 
incrementat en els darrers anys. La crisi econòmica i les precàries condicions d’exercici professional que 
imposa el mercat, agreujades en els últims anys, han portat a molts professionals del dret a veure com els 
seus ingressos queien fins a uns nivells que fan molt difícil que puguin cobrir les seves necessitats més 
bàsiques. 

 

La situació afecta especialment als col·legiats més joves, però també a altres franges d’edat. En aquest 
sentit, el programa d’ajuts de la Fundació de l’ICAT estableix uns barems d’ingressos per sota dels quals 
es pot demanar aquest suport econòmic.  

 

Els advocats que optin a percebre aquests ajuts hauran de tenir una antiguitat mínima d'un any com a 
col·legiats de l’ICAT i estar al dia de les seves obligacions com a tals. Les assignacions de fons tindran en 
compte els paràmetres de necessitat, utilitat i urgència. En aquest sentit, es podran atorgar ajuts 
provisionals quan les situacions d’extrema urgència així ho requereixin. 

 

Dins del programa d’ajuts de la Fundació l’ICAT s’inclouen també altres supòsits com ara patir discapacitats 
o seqüeles que dificultin l’exercici de la professió o tenir al seu càrrec familiars amb diversos graus de 
dependència. Un altre dels àmbits que és objecte de protecció en aquesta línia d’ajuts de la Fundació de 
l’ICAT són els casos de violència de gènere, que també tenen suports econòmics específics per afrontar 
les complicacions que pateixen aquestes persones. 

 

El Col·legi disposa d’un fons específic reservat per actuacions de caire social, però fins el moment ha 
mancat la necessària articulació i regulació específica per al seu eficient funcionament. 
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 
 

 

La creació d'una Fundació ens ha permès una regulació més idònia i autònoma per donar resposta 
adequada a totes aquelles necessitats que es puguin presentar, tant en el present com en el futur, establint 
ajudes complementàries a les establertes per la Seguretat Social o les entitats de previsió de l'advocacia ja 
siguin de caire econòmic, sanitari o farmacèutic i l'establiment de beques i ajudes per la recerca en tots els 
camps que puguin ser beneficiosos pel nostre col·lectiu, així com qualsevol altra necessitat que tingui 
cobertura amb les finalitats pròpies de la Fundació. 

 

D'aquesta manera hem desvinculat de la comptabilitat del Col·legi aquesta partida dotant-la de la 
necessària autonomia, tot i la innegable vinculació de la mateixa al propi Col·legi, fet que ve garantit per la 
designa i composició del Patronat de la Fundació. 

 

 

 
  

Peticions
3 Ajudes 

concedides
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CAPÍTOL 13 FUNDACIO ICAT DE L’ADVOCACIA 
 

 
FUNDACIONS DE LES QUE EL COL·LEGI N’ÉS PATRÓ 

 
  

    

  

  

 

ENTITATS SOCIALS AMB LES QUE L'ICAT I LA FUNDACIÓ COL·LABOREN 
  

                  

  

  

  

  

http://www.onada.org/index.html
http://www.appctarragona.org/
http://fundaciobonanit.org/
http://www.fundacioginac.org/
http://www.caritasdtarragona.cat/
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
http://fundacionnoelia.org/
http://ictustarragona.blogspot.com.es/p/lassociacio-qui-som-vcom-funcionem.html
http://www.llarnatalis.wp.arqtgn.cat/
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 
 
 

 

Funcions col·legials (Art. 9 dels Estatuts)  

- Potenciar la publicitat institucional. 

 

 

DADES RELLEVANTS:  

 

El responsable de comunicació de la Junta de Govern és el Sr. Ramon Maria Sans Ballart. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

+5.000 
Seguidors xarxes 

53.435 
Usuaris web 

2:40 
Temps mig de 

visita web  

17% 
Usuaris tornen 

a la web 

83% 
Usuaris nous 

a la web  

313.142 
Visites a la web  

4:11 
Temps mig de 
visita Extranet 

5.762 
Usuaris Extranet  

72,5% 
Usuaris nous 

Extranet 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 
 

 

CLASSIFICACIÓ SEGONS DISPOSITIU UTILITZAT PER ACCEDIR A LA PÀGINA WEB :  

 

 

S’han enviat 215 comunicats als col·legiats i s’han publicat 387 notícies a la web col•legial  
www.icatarragona.com. 

S’han enviat 6 butlletins “@ICAT” . Hi han accedit 3.274 usuaris i s’han visualitzat 859 articles. 

 

 

  

53.435 
usuaris 

accedeixen 
web

35.165 
usuaris 

d'ordinador

16.872 
usuaris de 

telèfon 

1.574 
usuaris de 

tablet

 
AGRAÏMENTS 

PONENTS 
NOTES DE 
PREMSA 

RECULLS DE 
PREMSA 

GENER 15 1 3 
FEBRER 6 2   
MARÇ 3 2 1 
ABRIL 3 3   
MAIG 6 5 1 
JUNY 9     
JULIOL 9 3 2 
AGOST       
SETEMBRE 7 4   
OCTUBRE 8 2 2 
NOVEMBRE 16 1 1 
DESEMBRE 12 1 1 
TOTAL 94 24 11 

http://www.icatarragona.com/
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 
 
El col·legi ha realitzat la publicació de dos números de la Revista “Fòrum Jurídic”. 

  

 
Reculls de premsa més importants de les activitats i comunicacions publicades als mitjans de 
comunicació:  

El Col·legi d'Advocats de Tarragona incrementa 
un 14% les sol·licituds de mediació en conflictes 
el 2017  
L'augment més significatiu és a Tarragona, amb un 65%, mentre que les sol·licituds disminueixen a Valls 
i El Vendrell 
 
ACN Tarragona .- El Col·legi d'Advocats de Tarragona va tramitar l'any passat 97 sol·licituds de mediació per resoldre conflictes, 
un increment d'un 14% respecte als registrats el 2016. La mediació és una via de resolució de conflictes alternativa a la judicial en 
què les parts arriben a un acord per resoldre el conflicte mitjançant la figura del mediador. Des de les tres àrees de la demarcació 
d'ICAT –Tarragona, Valls i el Vendrell-, qui va tenir millor comportament va ser Tarragona, on es va augmentar un 63,89% els 
casos, de 36 sol·licituds a 59. En canvi, als jutjats del Vendrell va retrocedir un 32% i als de Valls un 23%. L'ICAT tramita la meitat 
de les sol·licituds de mediació que es produeixen a la seva àrea, mentre que l'altra meitat es vehicula mitjançant el Departament de 
Justícia o diverses administracions i entitats.  
 
A banda d'aquestes 97 sol·licituds, se'n van tramitar 7 més que tenien el seu origen en derivacions judicials. Més enllà de l'àmbit 
familiar, la via de la mediació guanya terreny en diverses tipologies de conflictes, on s'està revelant com la millor manera de 
solucionar conflictes. És el cas dels conflictes veïnals o la resolució dels contractes de lloguer, entre altres àmbits. 
 
També s'ha incrementat el percentatge de sessions informatives que acaben en sol·licituds de mediació, del 40,28% al 62,59%. 
Durant el 2017, des de l'ICAT es van finalitzar 37 processos de mediació, 26 dels quals van acabar amb acord entre les parts, el que 
representa un percentatge de conflictes resolts del 80%. La presidenta de la Comissió de Mediació de l'ICAT, Estela Martín, 
considera que aquesta xifra demostra fins a quin punt aquesta via és molt efectiva per resoldre conflictes de tota mena de manera 
més ràpida i econòmica que la via judicial. A més, Martín ha destacat que el nivell de compliment dels acords fruits de la mediació 
és més elevat perquè la solució les donen les parts i no un jutge, que fa servir "uns paràmetres objectius però llunyans a la realitat de 
les parts en conflicte". "Les sentències donen i treuen raons, determinen que una part guanya i l'altra perd, però no solucionen el 
conflicte", ha subratllat. 
 
D'altra banda, la cap del Servei de Gestió Econòmica del Departament de Justícia, Anna Alcaraz, ha assenyalat que "el problema és 
que la via de la mediació és poc coneguda, però quan les persones que tenen un conflicte la proven, en general el nivell d'acceptació 
és molt elevat, perquè entenen que la solució serà millor per ells, tant per qüestions d'agilitat i d'encert en les resolucions, com també 
econòmics". 
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CAPÍTOL 14 COMUNICACIÓ 
 
 

RECULLS  GRÀFICS  

Entrevistes a TAC12 TV o fotografies als mitjans 
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RECULLS  GRÀFICS  

Activitats Socials per augmentar la participació:  
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