
 

1 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2019. 
 

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 presentació del treball de final de Màster es va celebrar de l’1 al 8 de febrer de 2019. 

 

El nombre d’alumnes al Màster pel curs 2018-2019 és de 50. 

 

 

3.2.- Festa Col·legial. 

 

Recorda el Sr. Carles Mac-Cragh que la festa col·legial de 2019 es va celebrar de l'1 al 5 de 

juliol 2019.  

 

En el decurs de l’acte solemne es va lliurar el Premi Narcís de Sant Dionís a la companya 

advocada Sra. TERESA SESERAS VICENS.  

 

El premi Ànima va ser pel Sr. MANUEL LÓPEZ BEJAR, pel seu projecte de vacuna als 

senglars. 

 

El sopar es va fer a l’HOTEL SAGARÓ WELLNES&SPA-S'AGARÓ, amb 150 comensals. 

 

A l’any 2018 es va celebrar el sopar a l’HOTEL CAMIRAL PGA CATALUNYA 

RESORT, de Caldes de Malavella, amb 152 assistents. 
 

 

3.3.- Biblioteca i centre de documentació del Col·legi. 

 

A continuació el degà informa dels aspectes més rellevants en relació a l’activitat de la 

biblioteca del Col·legi durant el 2019, que de forma ampliada es pot consultar a la memòria 

anual de la biblioteca: 

 

Pressupost:  

 

El pressupost de la biblioteca era de 18.000€ i les despeses segons els extractes de la 

comptabilitat han estat de 18.369,85 €, per tant ens hem sobrepassat poc.  
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Del pressupost s’ha invertit: 

 

 
 

Adquisicions:  

 

S’han adquirit 100 monografies: 53 per compra i 47 per donació (majoritàriament són de 

Tirant lo Blanch). Abans del 2012 les donacions de les editorials sobrepassaven en molt 

la compra de monografies. Fa uns anys que s’està igualant.  

 

 
 

Usuaris:  

 

En el 2019 han fet ús de la Biblioteca de manera presencial: 3520 col·legiats.  Però, el 

total d’usuaris que tenim constància que han fet ús dels serveis de la Biblioteca tant 

presencialment con d’altres maneres (Biblioteca virtual, compra de llibres, Regal de 

llibres per Sant Jordi, Fira del llibre vell, etc) són: 4272.  

 

 

 

 

Distribució de les despeses

Base de dades; 15299,85; 

83%
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3%
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Catalogació:  

 

Actualment hi ha 8308 registres catalogats. Inclou: llibres en paper, llibres electrònics, 

títols de revistes, articles de revistes en paper, articles de revistes electròniques, algunes 

sentències rellevants i DVDs.  

 

Fins a 31/12/2019 els documents catalogats són: 

 

 
 

Enguany el nombre d’articles catalogats en paper i electrònics, s’ha igualat. Això significa 

que cada cop introduïm més articles que són consultables a text complert des del catàleg 

de la Biblioteca. 

 

Catàleg de la Biblioteca consultable per Internet:  
 
Enguany s’han incorporat moltes novetats al catàleg de la Biblioteca:  

 

Última hora: notícies a la pàgina d’inici.  

 

Novetats a la secció d’Actualitat jurídica amb les darreres novetats legislatives i els 

articles doctrinals que es van publicant.  

 

S’ha introduït també la memòria resumida del curs anterior, un accés directe al catàleg de 

la Biblioteca de la UdG, un accés directe als codis bàsics del BOE, una accés a la 

Biblioteca Digital del CGAE i calculadores (Calculadora de pensió d’aliments, 

Calculadora indemnitzacions per extinció del contracte laboral, Càlcul d’embargament 

de Salari, Càlcul de prestacions d’atur, Càlcul de la pensió de jubilació, Càlcul retencions 

IRPF 2019, Calculador de clàusules sol). 

 

Comandes de noves publicacions per als col·legiats:   
 

En total: s’han fet 282 sol·licituds; s’han ofert 12 publicacions diferents (la majoria en 

paper) i 237 col·legiats diferents han demanat aquestes publicacions.  

 

 

Tipus de documents catalogats fins 31/12/2019
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Les ofertes que s’han fet enguany són:  

 

1. Recurso de casación derecho civil en Cataluña (Sepín). Demanats 50. 

2. Pack sepin ejecución civil (3 volums). Es podien comprar els tres junts: 30 

col·legiats. O bé per separat: Volum I: 1 col·legiat, Volum II: 4 col·legiats. Volum III: 3 

col·legiats. Total col·legiats diferents: 37. No hi ha cap sobrant. 

3. 4 Codis (Codi Civil LEC, Codi Penal i LeCrim) en paper i en usb. També la Llei 

hipotecaria (Tirant lo Blanch). S’han demanat: 45 codis en paper, 4 Codis en UBS, 11 

Codis en paper i USB; i 40 lleis hipotecaries. Total: 100 sol·licituds. 

4. Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda (Sepín). Demanats 60 

exemplars.   

5. Formularis Sepin (USB): 50 

Formularis Colex (USB): 50 

 

Convenis de col·laboració: es continua amb el conveni amb la Biblioteca de la 

Universitat de Girona, pel qual els col·legiats poden fer ús de la biblioteca de la 

Universitat. Enguany han utilitzat el servei de préstec d’aquesta universitat: 20 usuaris; i  

78  col·legiats estan donats d’alta a la biblioteca de la UdG. El nombre de col·legiats que 

estan donats d’alta és molt menor que el curs passat. Hem fet la consulta i ens han dit que 

revisen periòdicament el llistat i si no els troben a la base de dades de la nostra web o fa 

temps que no fan cap préstec, els donen de baixa.  

 
Accés a bases de dades des de la web del Col·legi i des de la Biblioteca:  
 

Els col·legiats tenen accés des de la web col·legial a les bbdd de Tirant lo Blanch i a Vlex. 

En el 2018 Vlex oferia la possibilitat d’accedir-hi logant-se per la nostra pàgina web, però 

per problemes tècnics no es va poder fer. Enguany ens han passat per primer cop les 

estadístiques d’ús de la base de dades de Tirant. 

 

 
 

Documents descarregats bb 
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La gràfica recull l’ús d’aquesta base de dades juntament amb les que s’utilitzen a la 

Biblioteca. S’ha fet dels documents descarregats pels usuaris quan consulten les bases de 

dades.  
 
Altres actuacions que es fan des de la Biblioteca: 
 

 Signatura electrònica: Des de la Biblioteca es gestiona tot el procés relacionat 

amb el certificat electrònic de l’ACA (Alta les signatures, revocacions, atenció de 

consultes i renovacions). Durant el 2019 es van donar d’alta 301 certificats  

 
 Esporgada:  

 

Durant el 2019 s’ha realitzat la primera avaluació crítica de la col·lecció. Fins ara, teníem 

espai i no hi havia problema en guardar les obres. El factor determinant per a iniciar aquest 

estudi va ser que en el 2018 es van produir unes inundacions a la sala contigua a l’arxiu 

del Col·legi. Aquest fet va provocar fongs en una part dels volums de la Biblioteca que 

estaven en el arxiu. Aquesta situació requeria un estudi per tal de decidir: Quines 

col·leccions es podien eliminar i quines es quedava el Col·legi; i d’aquestes, quines 

s’havien de portar a una empresa per la seva desinfecció. 

 

Els metres lineals que ocupaven les obres que s’han donat o bé, s’eliminaran es de 136,50 

m (és més de la meitat). 

 

 

3.4.- Organització de conferències, cursos i jornades. 

 

Durant el 2019 es varen organitzar i celebrar els següents actes formatius, amb un total 66 

i amb 1056 participants. 
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A l’any 2018 s’havien celebrat 63 actes formatius, amb 914 participants. 
 
 

03/01/2019 
Sessió en relació el dictamen de la Comissió Europea sobre el 

model 720 

08/01/2019 

Xerrada-col·loqui sobre els drets laborals, prestacions i 

incapacitats  

de les persones afectades pel càncer 

15/01/2019 

Jornada "L'advocat davant del Reglament General de Protecció 

de Dades i la Llei Orgànica de protecció de dades i garantia dels 

drets digitals".  

23/01/2019 

Seminari “La relación entre el procedimiento de inspección y el 

proceso penal en los casos de delito contra la Hacienda 

Pública”. 

Seminari “La nulidad de las liquidaciones tributarias: causas, 

efectos e impugnación.  

31/01/2019 Curs de compravenda i transmissió d’empreses – M&A  

01/02/2019 

Cafè Jurídic JAG. Aproximació al dret penitenciari: l'assistència 

jurídica de l'intern 

Aspectes generals, amb especial referència als graus de 

tractament, progressions i regressions 

07/02/2019 Sessió informativa Agència Tributària Catalana (ATC) 

17/01/2019 

Jornada “L'assistència i els poders en previsió de pèrdua de 

capacitat.  

instruments jurídics per a l'atenció social. com planificar 

l'atenció que volem rebre” 

07/02/2019 
Tancament fiscal 2018, check list i consideracions a tenir en 

compte 

15/01/2019 Curs d'especialització en dret penitenciari 

07/02/2019 
Règim fiscal de les aportacions a les Mutualitats de Previsió 

Social 
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25/02/2019 Jornada “La Segona Oportunitat, des d’una vessant pràctica” 

04/03/2019 Sessió Wolters Kluwer 

13/03/2019 Jornada sobre el lloguer i el dret a l’habitatge 

04/03/2019 Sessió sobre tributació internacional 

04/03/2019 
Sessió sobre les propostes de reforma dels incentius fiscals al 

mecenatge 

06/03/2019 IV Congrés de drets humans de l’advocacia catalana 

14/03/2019 Jornada “Estalvi d’impostos en temps de crisis: "El cadastre" 

21/03/2019 Curs d’especialització lletrada en violència de gènere (CICAC) 

22/03/2019 
Com generar negoci de forma proactiva als despatxos i 

promoure estratègies d’acceleració de l’activitat comercial 

25/03/2020 Curs de reducció d’estrés basat en mindfulness, 

29/03/2019 
VIII Jornades de mediació a Tarragona - “La mediació, una 

opció justa?” 

08/04/2019 
La recent doctrina i jurisprudència relativa a diferents qüestions 

controvertides en l’IVA 

09/04/2019 IX Trobada anual de l' SCAF 

03/05/2019 Presentació de l’app EATAF-ORIENTA 

06/05/2019 
III Jornada formativa del Comitè d’Ètica Assistencial 

SÓC MENOR. PUC DECIDIR? 
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07/05/2019 Sessió sobre compliance tributari 

13/05/2019 
Conferència sobre la reforma del Codi Penal en matèria de 

seguretat vial 

15/05/2019 II Congrés Dret Immobiliari 

15/05/2019 
Qüestions pràctiques sobre la via de constrenyiment en el 

procediment d’Execució Civil 

22/05/2019 Jornada Societària “Preparant les Juntes generals de 2019”  

24/05/2019 
Sessió de formació Biblioteca 

Aprofitar i conèixer els recursos de la Biblioteca de l’ICAG 

29/05/2019 
Jornada "PRESENT I FUTUR DE LA MEDIACIÓ EN SALUT 

A CATALUNYA. Reflexions i pràctiquest" 

28/05/2019 
La incapacitat permanent i la seva compatibilitat amb el treball. 

On és el límit? 

04/06/2019 Sessió de presentació del Dret col·laboratiu 

07/06/2019 Jornada: “La Llei de la segona oportunitat 

20/06/2019 
Curs: “Superar l’adversitat: la personalitat resistent i la 

resiliència”. 11 i 18 d’octubre. 

26/06/2019 
Xerrada - col·loqui “EL JUDICI AL PROCÉS. LLUMS I 

OMBRES” 

04/07/2019 Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 

10/07/2019 
Sessió sobre l’èxit i els factors clau del procés d’una 

compravenda d’un despatx professional 

02/09/2019 
2a edició - Curs: "Parlar en públic i altres habilitats 

comunicatives per a l'advocat/da" 

10/09/2019 

Anàlisi de diferents sentències, resolucions i interlocutòries 

dictades durant el 2019, rellevants des del punt de vista dels 

procediments tributaris 
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10/09/2019 XI Simposio de derecho matrimonial y procesal canónico 

17/09/2019 
I Jornada dels Professionals de l’Economia i l’Empresa. Girona 

2019 

17/09/2019 

Sessió informativa del Postgrau de Resolució de Conflictes i 

Mediació Familiar Sistèmica. Aplicació dels “Playmobils” en 

un cas de mediació familiar. 

18/09/2019 
Jornada sobre la intervenció lletrada en matèria de víctimes de 

tràfic d’éssers humans 

25/09/2019 Què és un Xat bot o Assistent personal?  

26/09/2019 
XVII Jornades de Dret de Família 

(SCAF) 

10/10/2019 
X Jornada sobre l'ús del Català a la Justícia 

Drets lingüístics als jutjats: incompliment o desconeixement? 

 

16/10/2019 

Sessió d’actualització de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

16/10/2019 

Sessió sobre Tributació Internacional 

24/10/2019 
Curs: A SALA! Interrogatori, habilitats comunicatives i els 

tràmits d’informe i conclusions 

30/10/2019 
Curs “Superar l’adversitat: La personalitat resistent i la 

resiliència”. 

04/11/2019 

Conferència “Litigant davant els tribunals europeus sobre drets 

processals de persones investigades i acusades en el procés 

penal” 

06/11/2019 
Sessió pràctica: Impost sobre els actius no productius de les 

persones jurídiques 

06/11/2019 
Sessió sobre les obligacions que en matèria de transparència 

tenen les Fundacions. Diferents legislacions aplicables 
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15/11/2019 
Seminari sobre la nova Llei reguladora dels contractes de 

crèdits immobiliaris 

15/11/2019 Seminari sobre temes d’actualitat en dret de societats de capital 

21/11/2019 
Sessió sobre gestió de despatxos a través dels quadres de 

comandament i KPIs de gestió. 

26/11/2019 
Seminari “La prueba electrónica en el horizonte de un proceso 

penal europeo” 

28/11/2019 Cinefòrum “BLESSY”. Dia internacional dels drets humans 

28/11/2019 Taula rodona sobre la Sentència del “procés” 

28/11/2019 Taula rodona sobre la Sentència del “procés” 

29/11/2019 XVII Jornada Concursal 

04/12/2019 
Cafè Jurídic 

Qüestions pràctiques sobre la prova pericial cal·ligràfica 

09/12/2019 
Jornada de formació sobre assistència a persones detingudes en 

protestes 

 

 


