
       
 
La Junta de Govern informa de les principals activitats i tasques que ha dut a terme el 
Col·legi d’Advocats de Girona durant l’any 2013.  
 
Tasques administratives: 
 
Torn d’ofici: 
 
Tràmits d’assistència jurídica gratuïta:                             19.658                            
Assistències al detingut/imputat comptabilitzades:   13.620 
Actuacions del torn d’ofici comptabilitzades:    17.183  
      
 
Biblioteca: 
 
Usuaris:    4089 
Usuaris bases de dades:    946 
Préstecs:    1389 documents prestats 
 
Catalogació: S’ha acabat de catalogar casi tota la biblioteca amb el nou programa de la 
biblioteca: PMB: ara ja es poden trobar tots els documents que hi ha a la biblioteca 
(llibres, revistes, articles de revistes i pel·lícules) a través del catàleg que trobareu a la 
nova web col·legial. Aquesta catàleg té més prestacions, com reserva i pròrroga de 
documents, seccions de noves adquisicions i novetats bibliogràfiques, etc. A més, dins 
del canvi de la web col·legial, hi ha noves seccions en l’espai de biblioteca, on s’intenta 
potenciar els serveis on-line.  
 
Llum de la biblioteca, en el 2013 s’ha trobat la sol·lució més econòmica i la que 
proporciona més il·luminació:  
 
(A la memòria de la Biblioteca 2013 s’ofereixen més dades)   
   
     
Responsabilitat civil: 
 
Tràmits iniciats:  41 
 
 
Circulars:  
 
Circulars als col·legiats: 178 
Circulars del Torn d’ofici:   24 
 
 
Comissions col·legials 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS  2013 



Comissió de relacions institucionals: 
 
6 de maig: Jornada de treball i debat amb els col·legis professionals de Catalunya sobre 
la nova normativa de serveis professionals. Barcelona. Centre d’Estudis Jurídics. 
 
8 de maig: Reunió de coordinació amb els comandaments dels Mossos d’Esquadra. 
 
14 de maig: Reunió amb la Sala de Govern del TSJC (Palau de Justícia de Girona). 
 
29 de maig: Reunió amb el servei d’inspecció del CGPJ amb motiu de la seva visita a 
l'oficina judicial Girona. 
 
24 de setembre es va celebrar reunió amb Inspecció del CGPJ al Jutjat de Puigcerdà. 
 
14 de novembre: Reunió amb els comandaments de Mossos d’Esquadra. 
 
 
 
Comissió del Torn d’ofici: 
 
Celebrades reunions els dies: 16 de gener, 6, 13 i 27 de febrer, 20 de març, 10 d’abril, 8 
i 22 de maig, 12 i 26 de juny, 10 i 30 de juliol, 18 de setembre, 15 i 22 d’octubre, 6 i 21 
de novembre, 4 i 12 de desembre. 
 
Comissió de Formació: 
 
Conferències/cursos ICAG 
 
- JORNADA D'ESTUDI ANÀLISI LLEI 36/2011 REG. JURISDICCIÓ SOCIAL 
Dia: 13 de gener 
Total inscripcions: 119 inscripcions 
 
- FORMACIÓ SOBRE MEDIACIÓ 
Dia: 11 de gener 
Total inscripcions: 31 inscripcions 
 
- CONFERÈNCIA-COL·LOQUI  
Dia: 25 de gener 
“Novetats en l’execució hipotecària: la interlocutòria de 16-9-2011 de la Secció 2a de l’Audiència 
Provincial de Girona”.   
 
- CONFERÈNCIA 
DIA: 27 de març, 
'A debat una revolució jurisprudencial: la STS 17/11/2011 acaba amb la pròrroga forçosa en els 
contractes formalitzats sota el RDL 2/1985 (D. Boyer). 
 
- SESSIÓ DE TREBALL EN DRET DE PERSONA I FAMÍLIA 
DIA: 26 de març 
El rol del psicòleg perit forense en els procediments de família: estructura i funcionament del torn 
d‘intervenció professional 
 
- JORNADES DE DRET PROCESSAL CIVIL, ASPECTES PRÀCTICS 
Dia: 15, 22 i 29 març 
Total inscripcions: 253 inscripcions 
 



- ARBITRATGE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES  
Dia: 16 de maig 

 
- CONFERÈNCIA “LA REVOLUCIÓ DEL CONSUMIDOR DE SERVEIS LEGALS” 
Dia: 18 de juny 
Total inscripcions: 53 inscripcions 
 
- SESSIÓ FORMATIVA A GIRONA SOBRE EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, CLÀUSULES 
ABUSIVES I L’APLICACIÓ DE LA LLEI 1/2013. 
Dia: 11 de juny 
 
- CONFERÈNCIA “LA MESURA I AVALUACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE” 
Dia: 3 de juliol 
Total inscripcions: 22 inscripcions 
 
- CONFERÈNCIA SOBRE HONORARIS 
9 d’octubre de 2013 
 
- JORNADA DRET DE FAMÍLIA 
"La sostracció internacional de menors i la seva repercussió en dret de família. Casuística des de 
Catalunya". 
8 de novembre de 2013 
Total inscripcions: 96 
 
- JORNADA DRET DE FAMÍLIA 
"Doctrina jurisprudencial sobre el procediment de família" 
22 de novembre de 2013 
Total inscripcions: 132 
 
- JORNADA DRET DE FAMÍLIA 
"La darrera doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació als efectes 
derivats del trencament matrimonial". 
29 de novembre de 2013 
Total inscripcions: 149 
 
- XI JORNADA CONCURSAL 
13 de desembre de 2013 
Total inscripcions: 95 
 
- JORNADES SOBRE L'IL·LÍCIT ADMINISTRATIU I L'IL·LÍCIT PENAL EN MATÈRIA 
URBANÍSTICA I MEDIAMBIENTAL 
4, 12 i 19 de desembre de 2013 
Total inscripcions: 71 
 
- TAULA RODONA: “CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE L'ACTUAL CRISI EN ELS INFANTS I 
ADOLESCENTS” 
10 de desembre de 2013 
 
- CONFERÈNCIA SOBRE ACCIONS JUDICIALS A L’ESTAT FRANCÈS. 
18 de desembre de 2013 
Total inscripcions: 59 
 
Exàmens de l’Escola Pràctica Jurídica: 15 i 22 de novembre. 
 
 
Comissió de Dret Administratiu: 
 



Reunió de la Comissió de Dret Administratiu, el dia 28 de març, per tractar de diversos 
temes en relació a la preparació d’unes jornades sobre dret urbanístic. 
 
Celebrada reunió el 6 de juny, 23 de juliol, 24 de setembre 2013. 
 
Preparació de les Jornades sobre l'il·lícit administratiu i l'il·lícit penal en matèria 
urbanística i mediambiental. 
 
Comissió de normalització lingüística: 
 
Circular informativa sobre el Pla de Qualitat Lingüística i període d'inscripcions. 
 
Reunió de 29 de març per tractar de diversos temes sobre drets lingüístics i activitats a 
portar a terme. 
 
Celebrada reunió del Grup de treball per a la llengua en l’àmbit jurídic, 25 de maig. 
 
Celebrades reunions el dies: 26 de novembre. 
 
20 de desembre, reunió del Grup de Treball de l’Àmbit Jurídic i Judicial de Girona. 
 
Comissió de drets humans i estrangeria: 
 
Celebrades reunions els dies 20 de gener, 1 de febrer i 7 de març, 19 de juny, 3 i 17 de 
juliol, 18 de setembre, 2 d'octubre, 6 de novembre, 4 de desembre.  
 
- Comunicació al  President de l’Audiència Provincial de Girona amb un informe relatiu a la 
necessitat d’un jutjat de vigilància penitenciària amb seu a Girona, arran de l’obertura del centre 
penitenciari a Figueres. 
 
- Remissió d’un escrit al Cap de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres Girona, posant 
de manifest algunes qüestions que es consideren irregulars i demanant entrevista per tractar-les. 
 
- Nota de premsa posant de manifest la seva preocupació davant algunes de les reformes que, en 
l’àmbit de la justícia, ha anunciat el Govern central. 
 
- Creació d’un grup de treball per a l’elaboració d’un protocol per millorar i homogeneïtzar 
procediments de renovació de permisos d’estrangers en presó preventiva.  
 
- Participació en la taula de coordinació local a Girona pel dret a l’habitatge 
 
- Incorporació de la Comissió, en qualitat d'observadora, a la Coordinadora per a la Prevenció 
de la Tortura. 
 
- Circular informativa sobre Canvi de seu d’expedició de certificats de Residents de la Unió 
Europea, 1 de febrer del 2012. 
 
Comissió de violència gènere: 
 
6 de febrer: Reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment del Protocol de Violència de 
gènere i domèstica de les comarques gironines. 
 



10 de febrer: Reunió del grup de treball de violència de gènere en relació al Protocol  de 
Violència de gènere i domèstica de les comarques gironines. 
 
28 de març: Reunió de la Comissió Comarcal de Baix Empordà de coordinació en 
matèria de violència de gènere 
 
Celebrades reunions el dies: 8 d’octubre, 14 de novembre, 10 de desembre. 
 
Comissió de Dret Laboral: 
 
Celebrades reunions el dia 2 de febrer i 1 de març, 18 d’abril i el dia 6 de juny, 5 I 18 de 
juliol, 18 d’octubre. 
 
Comissió econòmica i  de recursos humans: 
 
Celebrada reunió el 24 d’octubre. 
 
Comissió de deontologia: 
 
Comunicació de deontologia núm. 6, sobre citació d’advocats com a testimonis i sobre 
la necessitat de signar els escrits judicials. 
 
Comissió de Biblioteca, publicacions,  web, i informàtica: 
 
Reunions per a la millora de la web col·legial: dies 24 de gener, 2 de febrer, 15 de març 
i 29 de març. 
 
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi es van regalar codis per estrenar d’edicions del 
2010 i 2011.  
 
El 26 d’abril es va fer una sessió de formació, sobre la utilització de bases de dades 
jurídiques a la Sala de Togues de Blanes. 
 
Reunions per a la preparació de la nova plana web. 
 
 
Comissió de Mediació: 
 
8 de març, reunió amb el Director general de Dret d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, 
Sr. Santiago Ballester. 
 
20 de març, reunió amb els lletrats del Servei d’Orientació a la Mediació. 
 
Circular informativa sobre el Fòrum mundial de la mediació. 
 
 
Agenda del Degà 
 
16 de gener:  Visites de lletrats 
18 de gener: Comissió d’Assistència jurídica gratuïta 



20 de gener:  Ple del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya a Barcelona 
21 de gener: Assistència a la Jornada Policia Local de Girona 
23 de gener: Comissió de formació del CICAC a Barcelona 
24 de gener:  Visites de lletrats 
25 de gener:   Visites de lletrats 
27 de gener: Inauguració del Col·legi de Procuradors de Girona 
  Inauguració del Tir Olímpic de Girona 
31 de gener:   Visites de lletrats 
  Comissió d’Urbanisme de Girona 
2 de febrer:   Visites de lletrats 
3 de febrer: Ple del CICAC i Festivitat de l’ICAB 
7 de febrer: Comissió d’Assistència jurídica gratuïta 
8 de febrer: Comissió de Formació de CGAE a Madrid 
9 de febrer:   Visites de lletrats 
10 de febrer: Reunió Comissió de Formació de CICAC a l’ICA de Tarragona 
16 de febrer:   Visites de lletrats  
  Signatura conveni taxacions 
  Entrevista amb premsa  
21 de febrer:  Comissió d’Assistència jurídica gratuïta 
  Ple del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya 
24 de febrer: Pleno del CGAE a Madrid 
28 de febrer:  Reunió del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya 
6 de març: Visites de lletrats 
7 de març: Reunió amb la Cambra de Comerç de Girona 
8 de març: Visites de lletrats 
12 de març: Reunió a l’Ajuntament de Girona per la taula de coordinació de  l’habitatge 
13 de març: Comissió d’Assistència jurídica gratuïta 
14 de març: Entrevista ràdio sobre el Torn d’Ofici 
  Comissió del Torn d’ofici 
15 de març: Presentació Jornades sobre la LEC 
16 de març: Ple del CICAC i festivitat del ICA de Mataró 
  Visites de lletrats  
  Entrevista amb premsa 
18 de març: Mediacions entre lletrats 
20 de març: Ple del CICAC a Barcelona  
21 de març: Visites de lletrats 
  Comissió d’Assistència jurídica gratuïta 
  Visita Audiència Provincial, Secció Tercera 
23 de març: Comiat per jubilació de magistrat de l’Audiència 
  Ple del CICAC i festivitat a l’ICA de Tortosa 
26 de març Ple del CICAC a Barcelona 
27 de març: Visites de lletrats 
  Presentació taula de coordinació de l’habitatge 
  Presentació conferència sobre la STS 17/11/2011  
30 de març: Ple del CGAE a Madrid. 
3 d’abril: Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
4 d’abril: Reunió del Consejo General de la Abogacía a Madrid. 
9 d’abril: Comissió permanent del CICAC a Barcelona. 
15 d’abril: Assistència a la comissió de Formació del CICAC a Barcelona 
16 d’abril: Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
  Ple del CICAC a Barcelona. 
17 d’abril: Visites de lletrats. 
18 d’abril: Presentació de la Comissió de Drets Humans del CICAC a Girona. 
23 a 26 d’abril: Assistència al Congrés de la Fundació del Consejo General de la Abogacía. 
30 d’abril: Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 



  Assistència a la comissió de Formació del CICAC a Barcelona. 
3 de maig: Comissió permanent del CICAC a Tarragona, per canvi de President, i actes de  
  Sant Raimon. 
6 de maig: Entrevista al Departament de Justícia a Barcelona. 
7 de maig: Visites de lletrats. 
8 de maig:  Visites de lletrats. 
  Entrevista amb regidora de l’Ajuntament de Lloret (taula per a l’habitatge). 
9 i 10 maig: Ponència de la situació dels Jutjats per la Comissió del CGAE de relacions amb  
  l’administració de justícia. Madrid. 
13 de maig: Assistència al Ple del CICAC. 
14 de maig: Reunió de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
  Entrevista amb Sala de Govern del TSJC. 
  Presentació del llibre “procediment administratiu del Dret Andorrà”. 
15 de maig: Reunió responsables del Congrés de Dret Laboral celebrat a Girona. 
  Reunió del Club Social de l’ICAG. 
16 de maig: Seminari sobre resolució alternativa de conflictes (TAG – ICAG). 
  Reunió informativa de la Mutualidad de la Abogacía. 
17 de maig: Actes de Sant Raimon al Col·legi de Tarrassa. 
22 a 24 maig: Jornades d’escoles de pràctica jurídica a València, amb realització d’una  
  ponència sobre formació continuada dels advocats. 
28 de maig: Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
29 de maig: Reunió del CGAE a Madrid. 
31 de maig: Entrevista amb els sindicats de funcionaris al Palau de Justícia. 
  Actes de Sant Raimon al Col·legi de Sant Feliu de Llobregat. 
3 a 5 de juny: Participació al Congrés de seguretat jurídica a Girona 
6 de juny: Ponència a la Fundació del CGAE a Madrid, contra la pena de mort. 
8 de juny: Assemblea de la Mutualidad de la Abogacia a Madrid. 
11 de juny: Fundació de Drets Humans del CGAE a Madrid. 
12 de juny:  Reunió del Ple del CGAE a Madrid. 
13 de juny:  Presidència taula contra la pena de mort a la Fundació del CGAE a Madrid. 
14 de juny: Actes de Sant Raimon al Col·legi de Vic. 
18 de juny: Reunió de la permanent del CICAC a Barcelona. 
19 de juny: Reunió amb la comissió de drets humans de l’ICAG. 
21 de juny: Assistència als actes de Sant Raimon al Col·legi de Sabadell. 
25 de juny: Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
  Ple del CICAC a Barcelona. 
27 i 28 de juny: Jornades Juntes de Govern a Vigo. 
5, 6 i 7 juliol:  Assistència al Congrés nacional del JAG. 
9 de juliol: Comissió d’Assistència Jurídica gratuïta. 
 Reunió de la Comissió Permanent i comissió de Formació del CICAC. 
11 de juliol: Nomenament del nou degà de l’ICAB a Barcelona. 
12 de juliol: Visites col·legiats. 
15 de juliol: Reunió Comissió Drets Humans de la Fundació del CGAE,Madrid. 
17 de juliol: Visites col·legiats. 
19 de juliol: Actes de Sant Raimon al ICA Granollers. 
22 de juliol: Comissió d’Assistència Jurídica gratuïta. 
23 de juliol: Reunió de la Comissió de Formació del CGAE. 
26 de juliol:  Ple del CICAC a Barcelona. 
29 de juliol: Reunió amb el Departament de Justícia per legislació sobre col·legis 
 professionals. 
5 de setembre:  Visites de col·legiats. 
10 de setembre: Reunió a la Facultat de Dret de la UdG. 
11 de setembre: Ofrena foral a Barcelona, amb motiu de la Diada. 
13 de setembre: Vistes de col·legiats. 
16 de setembre: Jornada de Dret Laboral ICAG. 



17 de setembre: Reunió de la Comissió Permanent del CICAC. 
19 i 20 setembre: Reunió Comissió Drets Humans de la Fundació del CGAE,  Madrid 
 Ple del CGAE a Madrid. 
23 setembre:  Visites col·legiats. 
24 setembre:  Visites col·legiats. 
 Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta. 
26 setembre:  Visites col·legiats. 
 Signatura a Olot del conveni del SOJ. 
27 i 28 setembre: Reunió del CICAC a Eivissa. 
1 d’octubre:  Visites de lletrats 
  Mediació entre lletrats 
2 d’octubre: Reunió a la Comissió d’assistència jurídica gratuïta 
  Reunió de la Comissió de Formació del CICAC a Barcelona 
3 d’octubre:  Visites de lletrats 
4 d’octubre: Celebració col·legial al Col·legi de Figueres 
7 d’octubre: Reunió de la Fundació del CGAE a Madrid. 
8 d’octubre:  Reunió de la Permanent del CICAC a Barcelona 
9 d’octubre: Presentació conferència sobre honoraris 
10 d’octubre:  Visites de lletrats 
  Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta. 
14 d’octubre:  Reunió del Ple del CICAC a Barcelona 
22 d’octubre: Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta 
28 d’octubre:   Reunió de la Comissió de Formació continuada del CGAE 
30 d’octubre: Visites de lletrats 
4 novembre: Reunió de la Permanent del CICAC a Barcelona 
  Reunió de la Comissió de Formació del CICAC 
5 novembre: Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta 
6 novembre: Comissió de seguiment dels protocols de violència de gènere GENCAT 
7 i 8 novembre: Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats de Catalunya a  
    Mont Sant Benet. 
12 novembre: Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta. 
15 novembre: Celebració col·legial al Col·legi de Manresa 
20 a 22 novembre: Celebració aniversari del Col·legi de Jerez i Ple del CGAE 
25 novembre: Reunió de la Comissió de Drets Humans del CICAC 
26 novembre: Reunió de la Permanent del CICAC a Barcelona 
27 novembre:  Visites de lletrats 
28 novembre: Jornades d’Escoles de Pràctica Jurídica, Secretaria de Estado de   
  Seguridad, a Madrid. 
3 desembre:  Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta. 
9 desembre: Conferència sobre Drets Humans a l’Institut Bosch de la Coma, Olot 
10 desembre: Conferència sobre Drets Humans al Col·legi de Badajoz 
11 i 12 desembre: Assistència com a responsable a la Fundació de Drets Humans del CGAE a  
  Madrid, en els premis de drets humans de l’advocacia. 
13 desembre: Ple del CGAE a Madrid. 
17 desembre: Reunió a la Comissió d’assistència jurídica Gratuïta 
18 desembre: Presentació conferència ICAG 
  Reunió amb la Junta Directiva del JAG 
20 desembre: Ple del CICAC a Vic. 
 
Assumptes tractats per la Junta de Govern 
 
- Reunions de la Junta de Govern celebrades els dies: 12 i 26 de gener, 9 i 15 de febrer, 
1, 8, 15 i 29 de març, 4 i 18 d’abril, 2, 3, 14 i 30 de maig, 10, 20 i 26 de juny, 4 i 18 de 



juliol, 7 d’agost, 5 i 26 de setembre, 10 i 24 d’octubre, 5 i 18 de novembre, 3 (amb la 
junta del Col·legi d’Advocats de Figueres) i 19 de desembre. 
 
Deontologia professional: 
 
Queixes informades i arxivades:  148  
Recursos de reposició resolts:   8  
Expedients disciplinaris incoats:   26   
Sancions imposades:     12 
 

 Advertiment:    5 
 Multa de 1.001 €:    2 
 Suspensió del TO durant 1 mes:  1 
 Suspensió del TO durant 4’5 mesos:  1 
 Inhabilitació exercici durant 15 dies:  1  

  Inhabilitació exercici durant 2 mesos:  2 
 
       
Torn d’ofici:   
 
Tràmits resolts sobre temes varis (insostenibilitats, pagament de mòdu1s, etc.): 658 
 
Honoraris professionals: 
 
Minutes informades: 157 (favorablement 79,  desfavorablement 67). 
Validacions:     9 
Submissió dictamen:   1 
Altres informes:   1 
 
Reclamació d’impagats:  
 
Incoació de nous expedients de baixa forçosa per impagament de quotes: 36 
Acords de baixa forçosa per impagaments de quotes:   15 
 
Fundació privada dels Advocats de Girona 
 
Celebrada reunió del Patronat de la Fundació el dia 26 de gener, 10 d’octubre. 
 
Assemblea ordinària de col·legiats 
 
Celebrada el dia 16 de maig per liquidació pressupost 2012. 
 
Celebrada assemblea el 16 de desembre de 2013, per aprovació dels pressupostos de 
l’exercici 2014. 


