
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2015. 
 

A continuació el Sr. Degà dóna compte de les activitats més destacades del Col·legi, 

agrupades en diverses àrees: 

 

3.1.- Escola de Pràctica Jurídica  
 

Dates dels exàmens del màster al 2015: 
 

Prova d’avaluació d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat: 30 de maig de 

2015, a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 

Inscrits al Màster d’Accés a l’Advocacia oficial, curs 2015-2016, total 54 inscrits. 
 

Grup A: 30 inscrits 

Grup B: 24 inscrits 

 

Informa el degà que es va rebre felicitació, tant al Col·legi, com a la UdG, pel bon resultat 

dels estudiants del Màster. 

 

3.2.- Festa Col·legial: 
 

Recorda el Sr. Mac-Cragh que la festa col·legial de 2015 es va celebrar del 13 al 17 

d’abril, realitzant-se el sopar al restaurant “CA L’ENRIC”, a La Vall de Bianya, amb 104 

assistents.  
 
Atès que al 2014 varen ser 139, al 2013 varen anar-hi 196 col·legiats, al 2012 varen  ser 

206 persones, i al 2010 hi varen assistir 231, cal esbrinar perquè la participació al sopar de 

la festa es tant baix i mirar que hi vinguin més col·legiats. 

  

 

3.3.- Biblioteca i centre de documentació del Col·legi: 
 
Respecte de l’activitat de la Biblioteca del Col·legi, el Sr. Mac-Cragh informa de les 

següents dades: 

 

La biblioteca es manté en línia general com els anys anteriors, però podem destacar: 

 

Increment de l’ús de la Biblioteca per part dels col·legiats a través dels següents serveis: 

 

• Venda de llibres: hem aconseguit que molts col·legiats vinguessin a la biblioteca i 

estiguin agraïts per aquest servei. En el 2015 s’han ofert 15 publicacions: s’han venut un 

total de 2178 exemplars, s’han fet 1733 sol·licituds i han fet comandes de llibres 666 

col·legiats diferents 

• Bona selecció de les noves adquisicions: a més es difonen mensualment per e-mail 

i són visibles a tothom des del catàleg de la biblioteca. 

• Nous serveis: la sentència del dia. Aquest servei s’ha consolidat fent l’enviament 

d’una sentència a la setmana durant el 2015.  

• Cada cop més col·legiats consulten el catàleg de la biblioteca: enguany l’han 

visitat: 3525 visitants i s’han fet 6801 consultes. 



• Biblioteca virtual: 261 col·legiats han consultat la biblioteca virtual i han agafat 63 

llibres en préstec virtual. Però l’ús presencial encara és molt superior (hi ha més 

documents): durant el 2015 els col·legiats s’han endut 1.412 documents en préstec de la 

biblioteca.  

 

El total d’usuaris que han fet us del servei de la biblioteca del Col·legi, venint 

personalment o de forma virtual és de 5.943. 

 

Des de la biblioteca s’ha gestionat tot els procés de la signatura digital (donar hores, donar 

d’alta les signatures, revocacions, atenció de consultes). Durant el 2015 es van donar d’alta 

401 certificats i s’han atès les consultes sobre aquest tema. 

 

Pressupost: La despesa ha superat en 463.32€ el pressupostat, però hem tingut un retorn de 

710€ de patrocini de Vlex que no consta en la partida de Biblioteca; per tant no s’ha 

sobrepassat el pressupost. 

 
 

3.4.- Organització de conferències, cursos i convenis. 
 

Finalment, el Degà relaciona les conferències, i cursos de formació que durant el 2015 es 

varen dur a terme. 

 

Es varen organitzar i celebrar els següents actes formatius, amb un total de 1.339 

participants: 

 
Curs de Mediació. Part general + Part M. familiar + Part M. civil / Part general + Part 

Mediació familiar / Part general + Part Mediació civil / Part Mediació civil 

Dies: Del 3 d'octubre 2014 al 24 d'abril 2015 

Total inscrits: 23 

 

Jornada sobre despatxos intel·ligents 

Dia: 10 de febrer 

Total inscrits: 25 

 

Cafè Jurídic JAG - La relació Advocat – Procurador 

Dia: 6 de març 

Total inscrits: 10 

 

Jornades sobre responsabilitat civil a l’edificació i a l’urbanisme 

Dies: 20 i 27 de febrer 

Total inscrits: 41 

 

Jornades de Dret Laboral 

Dies: 13 i 20 de març 

Total inscrits: 43 

 

Conferència: una segona oportunitat real per a les persones? 

Dia: 17 de març 

Total inscrits: 107 

 

Conferència "Assistència al detingut i primeres diligències policials" 

(Organitzada pel JAG) 

Dia: 19 de març 



Total inscrits: 53 

 

Curs d’especialització per a la intervenció lletrada en matèria de violència de gènere 

Dies: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de maig, i els dies 5, 10 12 i 17 de juny 

Total inscrits: 57 

 

Cafè Jurídic JAG - La relació Advocats – Fiscal 

Dia: 12 de juny 

Total inscrits: 15 

 

Conferència "La incidència de la Llei de transparència en associacions" 

Dia: 15 de juny 

Total inscrits: 25 

 

Conferència "Fiscalitat bàsica de les crisis matrimonials". 

(Organitzada pel JAG) 

Dia: 18 de juny 

Total inscrits: 118 

 

Jornades sobre la protecció internacional i tràfic d’éssers humans 

Dia: 10 de juliol 

Total inscrits: 30 

 

Jornada sobre la reforma del Codi Penal 

Dia: 3 de juliol 

Total inscrits: 190 

 

Curs d’especialització lletrada en estrangeria 

Dia: durant els mesos d’octubre i novembre, els dimarts i dijous. 

Total inscrits: 12 

 

Jornada sobre la llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària 

Dia: 25 de setembre 

Total inscrits: 131 

 

Jornada sobre l'accés al TEDH 

Dia: 6 de novembre 

Total inscrits: 19 

 

Jornada sobre la ley 35/2015 de 22 de setembre de reforma del sistema per la valoració 

dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, el nou sistema de 

valoració del dany corporal i principals novetats legislatives 

Dia: 20 de novembre 

Total inscrits: 127 

 

Curs de medicina legal i forense per a advocats 

Dia: 5, 12, 19 i 24 de novembre 

Total inscrits: 110 

 

Sessió sobre Compravenda Internacional: Aspectes jurídics bàsics de la compravenda 

internacional 

Dia: 26 de novembre 

Total inscrits: 63 

 

XIII Jornada Concursal 



Dia: 27 de novembre 

Total inscrits: 79 

 

Conferència: Estalvi d’impostos en temps de Crisis: El Cadastre 

Dia: 1 de desembre 

Total inscrits: 49 

 

Taula rodona: La Justícia Universal a Espanya i el procés de la “Querella Argentina” 

Dia: 4 de desembre 

Total inscrits: 5 

 

Cafè Jurídic JAG. “la relació Serveis Socials-Advocats”. 

Dia: 18 de desembre 

Total inscrits: 7 

 


