
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2017. 
 

A continuació el degà dona compte de les activitats més destacades del Col·legi, 

agrupades en diverses àrees: 

 

3.1.- Escola de Pràctica Jurídica  
 

La prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat 2017 

es va celebrar el dissabte 25 de febrer (1a convocatòria).. 

  

El nombre d’alumnes al Màster pel curs 2017-2018 és de 47. 

 
 
3.2.- Festa Col·legial: 
 

Recorda el Sr. Carles Mac-Cragh que la festa col·legial de 2017 es va celebrar del  29 

d’abril al 5 de maig, realitzant-se el sopar al restaurant AC Palau de Vellavista, a Girona, 

amb 149 assistents.  
 
 

3.3.- Biblioteca i centre de documentació del Col·legi: 
 
A continuació el degà informa dels espectes més rellevants en relació a l’activitat de la 

bibloteca del Col·legi, que de forma ampliada es pot consultar a la memòria anual de la 

biblioteca: 

 

• Pla estratègic: En el 2017, va finalitzar el pla estratègic de la Biblioteca 2014-

2017.  

• Pressupost: inferior al previst: era de 20.000€ i ha estat de 16.614,14€. 

- Base de Dades: 13.947,87 € 

- Publicacions periòdiques: 3.41,24€ 

- Monografies: 1.866€ 

- Conveni UdG: 600 € 
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• Ús i cost de les bases de dades:  

Nom bbdd 
Accessos 
2017 Vistos 17 Preu 2017 

Preu 
2016 

Tirant lo Blanch 258 616 0,00 0,00 



Economist y k-

Solución 453 673 403,53 392,16 

Vlex   2111 1100,01 1.100,00 

La Ley 875 2443 1671,75 1.638,75 

Sepín 1896 5010 3500,00 3.150,00 

Aranzadi 843 5241 4257,25 3.990,24 

El Derecho + 

QUANTOR 1275 7846 3015,33 3.015,33 

Totals  5600 23940 13947,87 13.286,48 
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Conclusió: la base de dades amb més accesos és Sepin, seguida de El Derecho. Però per 

documents descarregats: la primera és El Derecho i la següent Aranzadi.   

 

• Visites al catàleg de la Biblioteca (opac): s’ha passat de 5.324 visites al 2016 a 

14.197 al 2017. Es degut en gran part a l’enviament de butlletins de novetats i de 

les sentències del dia. 

 

Visites opac 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Usuaris diferents 39 85 2376 3525 5234 14197 

Núm. de visites 461 439 5693 6801 9706 26881 

 
• Butlletins: Enguany s’ha canviat el format d’enviament per a fer-ho més atractiu. 

S’han enviat aquest butlletins:  

 

1. Butlletins de novetats : Enguany s’ha enviat mensualment el butlletí de 

noves adquisicions, exepte en el mes d’agost. 

2. Butlletins de la sentència del dia enviats en el 2017 : 88 sentències. 

 

• Venda de llibres: Durant el 2017, s’han ofert 6 publicacions, s’han fet 672 

sol·licituds i 405 col·legiats diferents han demanat llibres per comprar. 

 

• Usuaris: La tendència es que els usuaris presencials va disminuint; però per contra 

la Biblioteca està casi sempre plena, per tant les estades a la Biblioteca es 

perllonguen. El recompte de les visites es fa a partir del que signen; podria ser que 

molts vinguessin i no firmessin, sobretot a les tardes. Però l’accés a la Biblioteca 

s’ha diversificat: la relació dels col·legiats amb la biblioteca ha crescut: potser ha 

disminuït acudir a la Biblioteca a consultar llibres, revistes o bases de dades; però 

ha augmentat a través d’altres serveis: consulta de butlletins (novetats i la sentència 

del dia), compra de llibres i altres accions.  



 

L’ús de la Biblioteca de la UdG ha estat similar a l’any passat: 21 usuaris han agafat 

llibres en préstec de la Biblioteca i hi ha el mateix nombre de col·legiats que estan donats 

d’alta d’aquest servei respecte el 2016: 82. 

 

• Enquesta de satisfacció de la Biblioteca: S’ha realitzat una enquesta que han 

contestat 129 respostes i 62 col·legiats han vingut a buscar llibres que regalaven 

per contestar l’enquesta.  

 
 

3.4.- Organització de conferències, cursos i convenis. 
 

El degà relaciona les conferències, i cursos de formació que durant el 2017 es varen dur a 

terme. 

 

Es varen organitzar i celebrar els següents actes formatius, amb un total de 1.522 
participants (un 6% més que al 2016, ja que varen ser 1.435; ja al 2016 havia estat d’un 

7% més que al 2015, doncs varen ser 1.339): 
 
 

Data Curs/Jornada Hores 

18 de gener 
Conferència - Clàusules sol: anàlisi de la sentència del TJUE de 21 de desembre 

de 2016 i retroactivitat 
2 

6 de febrer 
Formació AEDAF 

Novetats de l'Impost pel 2016 
1,5 

13 de febrer 
Formació AEDAF 

Novetats del tancament comptable i fiscal de l’Impost sobre Societats 2016 i 
2017 

1,5 

15 de febrer 
Càfe Jurídic JAG "Eines del coaching per emprendre i planificar la teva carrera 

professional" 
2 

16 de febrer Conferència: “La valoració dins l’àmbit jurídic” 2 

20 de febrer 
Formació AEDAF 

Aspectes claus en la gestió de despatxos professionals 2,5 

Del 21 de febrer 
 al 21 de març 

Curs de comptabilitat bàsica 27 

3 de març Cafè Jurídic JAG 2 

6 de març 
Formació AEDAF 

Modificació CCAA i memòria PYMES 
1,5 

8 de març Conferència: “L’extracció de les evidències judicials” 2 

13 de març 
Formació AEDAF 

Els pactes successoris: perspectiva civil i tributària 
1,5 

20 de març 
Formació AEDAF 

Prevenció del Blanqueig de Capital i Finançament del  
Terrorisme - Qüestions d’interès per als Assessors Fiscals 

1,5 

20 i 21 de març 
Jornades sobre les polítiques relacionades amb la problemàtica de l'ocupació 

irregular 
13 

27 de març 
Formació  AEDAF 

Regles de compensació i integració de rendes de l’impost 
1,5 

30 i 31 de març Curs de Mediació Hipotecària 15 

Del 31 de març al 16 de juny Curs de Dret de Successions 22,5 

3 d'abril 
Formació AEDAF 

"Sistema immediat d’informació (SII) des del punt de vista tecnològic i de 
gestió” 

1,5 

20 d'aril Conferència sobre "La normativa específica en matèria esportiva" 2 

21 d'abril Cafè Jurídic JAG "La Internacionalització de l'Advocat en l'Era Digital" 2 

26 d'abril Jornada d'actualitat tributària i mercantil 4 

26 d'abril 
Conferència sobre la LEC i el principi d’efectivitat derivat de jurisprudència 

comunitària en l’àmbit dels consumidors 
2 

27 d'abril Jornada sobre aspectes penals i civils de la usurpació d’immoble 2 



3 de maig 

Jornada: “La justiciabilitat del dret a l’educació: integració, cohesió social, 
garanties d’exercici del dret i participació  

de la comunitat educativa en el recurs judicial i la mediació com a vies de 
resolució de conflictos” 

5 

4 de maig 
Conferència sobre l’última reforma del Codi Penal en matèria de delictes de 

protecció d’animals domèstics 
2 

8 de maig 
Formació AEDAF 

 "Incidència de l’impost sobre el valor afegit a les entitats sense finalitat 
lucrativa” 

1,5 

Del 18 al 20 de maig VII Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família 9 

12 de maig 
Jornada: “El futuro de la resolución de conflictos con consumidores: las odrs en 

los servicios financieros” 8 

17 de maig Jornada sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques 2 

29 de maig 
Formació AEDAF 

"La doctrina més rellevant en relació a l’IRPF durant el 2016” 
2 

8 de juny Jornada “Com fer efectiu el compliment del dret a la salut avui en dia?” 2,5 

29 de maig 
Formació AEDAF 

"Subministrament Immediat d’informació de l’IVA (SII)” 
1,5 

14 de juny 
Jornada sobre: “La força probatòria dels mitjans telemàtics : whatsapp, xarxes 

socials, gravacions privades i captacions” 
2 

16 de juny Curs: “Sinèrgies entre advocats, mediadors i serveis públics”  2 

20 de juny Com aconseguir professionals i empreses més “working happy” 2 

21 de juny 
Trobada amb la Sra. HAUWA IBRAHIM 

Premi Valor 2017 del Consell de l’Advocacia Catalana 
2 

30 de juny i 1 de juliol XXI Jornada: Mediació des de la infància, plantant llavors 12,5 

15 de juliol 
Situació actual de la interpretació de l’article 3.1 de la Llei 49/2002 del 

mecenatge 
1,5 

14 de juliol 
Cafè Jurídic JAG "la plusvàlua municipal (Impost sobre l'Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana) després de la Sentència del Tribunal 

Constitucional d'11 de maig de 2017 (Rec. 4864/2016)". 
2 

18 de juliol 
Jornada “La Ciberseguridad en la abogacía desde la óptica de la confianza 

digital y responsabilidad social” 
2 

Del 27 de setembre  
al 17 de novembre 

Curs d'especialització per a la intervenció lletrada en matèria de Violència de 
Gènere. 

36 

A partir del 6 d'octubre Postgrau “Gestió laboral i de la Seguretat Social, Post Reformes Legislatives”,   

13 d'octubre 
Primera Jornada Italo-catalana de dret 

de les persones i de les relacions familiars 
8 

19 d'octubre Trobada per debatre la reforma processal del Dret Matrimonial Canònic 2 

19 i 20 d'octubre III CONGRÉS DE DRETS HUMANS DE L’ADVOCACIA CATALANA 15 

9 d'octubre 
Formació AEDAF 

“El nou llibre VI del Codi Civil de Catalunya” 
1,5 

23 d'octubre 

“l’Anàlisi dels requisits establerts a l’article 3 de  la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 

incentius fiscals al mecenatge, d’obligat compliment per que les ESFL puguin 
optar al règim fiscal especial de la llei de mecenatge.” 

1,5 

16 d'octubre “Efectes de la denúncia per delicte contra la hisenda pública” 1,5 

6 de novembre 
“Nou model 232. El primer spin-off del model 200? Reflexions sobre el seu 

règim sancionador.” 
1,5 

23 d'octubre Conferència “Práctica contencioso-administrativa” 2 

15 i 17 de novembre Curs d’habilitats comunicatives (PNL) 8 

13 de novembre 
Formació AEDAF 

“La modernització dels despatxos i la seva digitalització” 
1,5 

20 de novembre 
Formació AEDAF 

“Fiscalitat internacional: Conveni OCDE, model CDI OCDE, STJUE assumpte C-
6/16” 

1,5 

23 i 24 de novembre XV Jornades de Dret de Família 8 

1 de desembre VIII Jornada sobre l'ús del Català a la Justícia  5 

15 de desembre Taller “Mediació Sistèmica, 2ª edició” 4 

14 i 15 de desembre II Jornades “Esport, mediació i gestió de conflictes” 8 

12 de desembre 
TAULA RODONA SOBRE CLÀUSULES ABUSIVES EN ELS CONTRACTES 

BANCARIS  
2 

11 de desembre 
Taula rodona  

“L’ADVOCACIA DAVANT LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL” 
2 

12 de desembre Seminari sobre “TEMES D’ACTUALITAT EN DRET DE SOCIETATS DE CAPITAL" 2 



11, 13 i 18 de desembre Curs sobre Coordinació i pla de parentalitat en la mediació familiar 12 

15 de desembre XV Jornada Concursal 8 

 

 


