
INFORME sobre COMPLIMENT 
PROJECTES DEL CONSELL DE 

L’ADVOCACIA CATALANA  
2021- ABRIL-JULIOL 2021



✓ 16 WbinCICAC entre Abril  i Juliol 2021: 6 (Deontologia, Penal, 
Fullness, Constitucional, Estrangeria, TIC, Processal, VIGE  
Protecció de Dades, Habilitats comunicatives, Fiscalitat...)

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



COMISSIÓ DE FORMACIÓ



COMISSIÓ DE FORMACIÓ



COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓Nova oferta formativa:
• Procediments internacionals.
• Dret Familia i concurrència 
d’elements internacionals.

• Dret Civil Català

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓Programes internacionals: Finalitzat el programa Netpralat

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

✓ Signat Conveni de 
col·laboració amb  els col·legis 
de l’advocacia de Montpeller i 
Perpinyà

✓Convocades mobilitats internacionals 
per a la realització de pràctiques en 
despatxos professionals .



COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ ALTERNATIVA 
DE CONFLICTES

o Reunió institucional a 
Madrid, amb els 
responsables del Ministeri 
de Justícia, per sol·licitar 
una regulació de la 
coordinació de parentalitat.

o Reunió institucional amb el 
nou director general de 
Dret i Entitats Jurídiques i 
Mediació i la directora del 
Centre de Mediació.



COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE 
CONFLICTES

Presentat el projecte 

per la segona edició 

del Programa IN-

Mediació.

Preparació del 

Congrés de Mediació 

(Mataró-Novembre 

2021.

Publicació del Curs 

de Mediació 

2021/2022



COMISSIÓ DE TORN D’OFICI ✓Iniciem la presentació 
telemàtica de les 
justificacions de TOAD.

✓Celebrem el 12 de 
juliol.

✓Proposem al 
Departament de 
Justícia, per l’any 2022, 
increment important 
dels mòduls TOAD, 
Gestió  i SOJ, i  conveni 
plurianual.

✓ Penitenciari: Treballs amb el 
CGAE i Departament de Justícia 
per les VCO amb els centres 
penitenciaris estatals.



COMISSIÓ DE TORN D’OFICI

✓Acordem  amb Interior  calendari  la posada 
en marxa del protocol en matèria de 
Violència masclista:  l’1 de juliol, àmbit VIGE, 
treballant amb la Comissió de Igualtat i 
Violència masclista del Consell.

✓ En col·laboració amb la 
Comissió de Llengua:  Prop 
d’un miler d’advocats ja s’han 
inscrit al Programa de foment 
del català a la justícia gratuïta



• Col·laborant amb la Comissió de 
Formació aportant temes i 
organitzant webinars formatius.

COMISSIÓ DE VIGE I IGUALTAT

• Acordem  amb Interior  calendari  
la posada en marxa del protocol en 
matèria de Violència masclista:  l’1 
de juliol, àmbit VIGE, treballant 
amb la Comissió de Torn d’Ofici del 
Consell.



✓Comunicat en defensa de l’Helena Maleno, Premi ‘Valors’ 
del Consell de l’Advocacia Catalana.

✓Col·laboració amb el Síndic: elaboració de proposta 
d’indicadors de l’ Objectiu 29: Igualtat davant la llei i dret 
a la justícia del Pla Català de DDHH.

✓Assessorament jurídic a 3 defensores de DDHH acollides 
al programa de l’ACCD:

✓Advocada Filipina Czarina Musni

✓Activista mexicana Susana de la Cruz Ruiz

✓Activista mexicana, Regina Ventura

✓Assessorament en l’estratègia Jurídica de la defensa de la 
Cooperant espanyols detinguda a Israel Juana Ruiz 
(ACCD).

COMISSIÓ DE DRETS HUMANS



✓Realització del Premi Valors 2020 i 2021

COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

✓ Firma de conveni de col·laboració amb 
COCARMI/DINCAT /COCEMFE per la 
implementació d’accions en relació al projecte 
del Consell Fent accessible la justícia.

✓ Proposem i organitzem webinars formatius en 
l’àmbit dels DDHH.



✓Planificació de formació per l’advocacia.

COMISSIÓ DE TECNOLOGIES



COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

✓ Mòdul de Consulta de l’Expedient Electrònic (EXX) – Habilitació de 
l’accés als advocats i les advocades.

✓ NOTICAT: 
✓ tractament amb la Generalitat i en el sí del Consejo General de 

la Abogacía per fer-ho extensiu a l’advocacia de la resta de 
l’Estat.

✓ Difusió a tots els Col·legis d’Advocats de Catalunya i a través 
del web del Consell de tots els comunicats i circulars sobre la 
implementació, millora i modificacions del sistema de 
notificacions NOTICAT.

✓ Tractament amb el Departament de Justícia per la millora del 
còmput de terminis a l’àmbit laboral, dins el sistema NOTICAT.

✓ Registres dels Administradors Concursals incorporats a l’e-
justícia.cat



✓Comunicat en relació a la sentència de l’Audiència 
Provincial de Saragossa (287/2020 de 20 
novembre).

✓Difusió a tots els Col·legis d’Advocats de Catalunya 
i a través del web del Consell de tots els 
comunicats i circulars aprovats i notificats per la 
Sala de Govern del TSJC.

✓Tramitació de 9 queixes formulades per advocats i 
advocades sobre funcionament del Jutjats. Totes 
tramitades a les CRAJ dels Col·legis competents.

✓

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS

✓ Seguiment del projecte 
Coloms amb reunions amb 
les 4 Diputacions de 
Catalunya.

✓ Publicació del Dictamen 
sobre els Tres Tombs: règim 
legal.



✓ Publicació mensual del Butlletí de Notícies de Llengua, 
incorporant un número extraordinari per la celebració de 
Sant Jordi

✓ Confecció i distribució del punts de llibre per Sant Jordi, 
promocionant el programa de foment de llengua al TOAD.

✓ Vídeo promocional del pla de foment de llengua, de l’ús del 
català en l’àmbit de la Justícia i del dret d’opció lingüística.

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

✓ Seguiment mensual del Pla de Foment del Català- TOAD: 
prop d’un miler d’advocats inscrits  



✓El Consell de l’Advocacia 
Catalana demana al nou 
Govern que inclogui a la 
taula de diàleg amb 
l’Estat l’obligatorietat del 
català per a jutges i 
funcionaris judicials 
destinats a Catalunya-
28 de maig Jornada 
anual del català a la 
Justícia.

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

✓ Resolució de totes les incidències denunciades 
sobre vulneració de drets lingüístics.



✓Projecte 
Biblionews: 
Iniciat l’abril.

✓Difusió d’obres 
a preus 
competitius 
pels col·legiats i 
col·legiades.

COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES



✓ Informació a la Comissió dels treballs que es 
porten a terme en el si del CGAE en l’àmbit de 
taxació de costes.

✓ Creació de grup de treball per dissenyar 
formació en l’àmbit de l’advocacia i les 
obligacions derivades de Consum.

COMISSIÓ DE 
TAXACIÓ DE COSTES



✓ Tramitació en temps dels expedients en el si 
del CICAC.

✓ Reunió el 4.05.2021 de la comissió per:

• Organitzar el seminari web sobre 
deontologia,  i 

• Tractar i resoldre criteris sobre: 

o vènia, 

o comunicacions entre lletrats. 

COMISSIÓ DE 
DEONTOLOGIA



COMISSIÓ DE NORMATIVA

• Treballant per presentar 
projecte a la celebració 
del  ENHR 22 (Barcelona 
Juliol 2022)

• Col·laborem amb Ajuntament 
de Barcelona en l’organització 
del Festival Internacional de 
l’Habitatge social



L’advocat Francesc 
Vega Sala rep la 
Creu d’Honor de 
Sant Raimon de 
Penyafort

Promocionem l’advocacia. 

I també:



Presentem bones pràctiques en les 
VIII Jornades de JJGG del CGAE :

• In-Mediació 2020.

• Protocol d’assistència lletrada 
víctimes de violència masclista.

Treballem per la celebració del V 
Congrés de l’Advocacia Catalana.




