
COMPLIMENT DEL PLA 
D’ACCIÓ 2022       

Presidència: 
Excm. Sr. Joan Ramon Puig

CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA



PRESÈNCIA INSTITUCIONAL
❖Participació en les Assisses de 

la Mediterrània  (24 a 26 de 
març)

❖Continuem ampliant  les entitats 
que sumen al projecte 
Compendium

❖Conveni amb Consell de Cambres 
de Comerç (Mediació, Kit digital)

❖Participació i col·laboració amb  
entitats  i institucions (Projecte 
facilitadors, Guia menors víctimes 
abusos sexuals CEFJE,...)

❖11 de setembre 2022: Diada de 
Catalunya 

❖Tortosa: El Consell en els actes 
de celebració dels 750 anys del 
Consolat de Mar 



PRESÈNCIA INTERNACIONAL
Beques Erasmus+: 4 

mobilitats per 

alumnes de Master

en despatxos 

internacionals 

Presents al Congrés General  
Palermo- 30 anys FBE 

Formació en Protecció de 

Dades, Dret Concursal i 

Dret de Família: seminaris 

celebrats en diferents 

ciutats europees en 
col·laboració amb 

diferents entitats europees

Presents  a Perpinyà: 

Inauguració Maison des Advocats

Seminari Violència VIGE a perpinyà



COMUNICACIÓ. 

• 20 de gener: Defensa drets dels animals. Vivotecnia

• 25 de febrer: Comunicat Ucraïna

• 19 d’abril: Comunicat en relació a Pegasus

• 21 d’abril: Manifest per un salt endavant en el català a la justícia

• 23 d’abril: Campanya de Comunicació: Biblioteques i serveis

• 23 de maig: Comunicat assassinat Cecilia Monzon

• 24 de maig: Comunicat violència masclista assassinat al Pakistan

• 24 de juny: Comunicat fets Melilla



COMUNICACIÓ

• 12 de juliol: El torn d’ofici recupera nivells prepandèmics amb un creixement 
del 20% al llarg de 2021. Campanya Torn d’Ofici.

• 15 de juliol: “Radiografia del català a la justícia” reportatge i documental 
publicat a El Nacional.cat

• 30 de setembre: Manifest del Consell de l’Advocacia Catalana de condemna 
per l’actuació dels governs iranià i afganès per la repressió exercida a les 
dones

• 17 d’octubre: La Comissió de Dret Animal reclama que la nova Llei estatal de 
Protecció Animal no exclogui els gossos utilitzats en la caça

• 25 d’octubre: El Consell de l’Advocacia Catalana exercirà l’acusació 
particular en el cas Pegasus

• 3 de desembre: Manifest amb motiu del Dia Internacional de les persones 
amb Discapacitat



JORNADES I ACTES. Apropant el Consell 
al territori.

❖ 11 de febrer Jornada de la comissió de Formació. Vic 

❖ 11 de març. Jornada Toad. Decret 252/96. Mòduls 2023. Figueres

❖ 28 de març. Civil Law. Dret de Família. On line

❖ 1 d’abril. Tràfic de Persones. Girona

❖ 8 d’abril. Presentació Compendium. Lleida

❖ 2 de juny. Premis Valors. Barcelona

❖ 8 de juny. Civil Law. Insovency. On line

❖ 20 de juny. Laboral Tech. Tarragona



JORNADES I ACTES. Apropant el Consell 
al territori.

❖22 de setembre. Discapacitat i 
procés penal. Sabadell  

❖29 de setembre. Jornada Tech-
Advocacia. Granollers 

❖27 d’octubre: Els MASC’S, una 
eina útil per a l’advocacia. Reus

❖17 de novembre. Jornada 
Violència Masclista. Tortosa

❖14 de desembre. Infància iprocés
penal. Manresa



FORMACIÓ CONTINUADA- Cursos. 

❖Curs Mediació 2021-2022

❖Prova digital

❖Dret Penitenciari

❖Curs Reestructuració del Deute

❖Curs Discapacitat.



FORMACIÓ CONTINUADA- Cursos



FORMACIÓ CONTINUADA-
Webinars

❖20 de gener: Trets fonamentals de la reforma laboral

❖27 de gener: Blockchain

❖9 de febrer: Dret de defensa

❖22 de febrer: Desnonaments

❖2 de març: Prestació de serveis jurídics

❖7 de març: Reestructuració del deute

❖8 de març:  Marca Personal de l’advocat

❖10 de març: La web corporativa



FORMACIÓ CONTINUADA-
Webinars

❖15 de març: La Cort Penal Internacional i la invasió 
d’UcraÏna

❖17 de març: DDHH en frontera

❖22 de març: Directiva de concessió temporal de 
protecció internacional

❖29 de març: STS dret a aplicar rendes irregulars en la 
reducción IRPF

❖7 d’abril: Llei 8/2021 Aplicació pràctica de la suspensió 
visites i custòdia fills

❖18 de maig: Llei 1/22 per fer front a l’emergència en 
l’habitatge.

❖25 de maig: InMediació. 



FORMACIÓ CONTINUADA-
Webinars ❖21 de juliol: Kit digital

❖28 de setembre:Anàlisi de la STEDH de 28 
de juny de 2022 dictada sobre l’assumpte 
M.D. i ALTRES vs. ESPANYA

❖ 18 d’octubre: Anàlisi de les novetats 
introduïdes per la LO 10/2022 de 6 de 
setembre de garantia integral de la llibertat 
sexual

❖18 de novembre: Discriminació laboral per 
causa de discapacitat

❖15 de desembre: Clausura del programa In-
Mediació 2022. La mediació: una 
experiència d’èxit de la ciutadania i dels i les 
professionals

❖ 19 de desembre: Retroactivitat de les 
normes penals i la seva aplicació a la Llei 
Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de 
garantia integral de la llibertat sexual



Torn d’Ofici. 

❖ Nou conveni AJG 2022

❖Establiment de criteri en repartiment AJG 
2022

❖Posada en marxa Signatura digital (12 ICA’S)

❖Posada en marxa assistència menors 
víctimes de violència

❖Petició de reducció temps exercici per 
accedir TOAD- Proposta de reglament estatal

❖Addenda SOJ Ucraïna

❖Campanya TOAD xarxes



Torn d’Ofici. 
❖Harmonització de 

criteris de justificació 
d’actuacions TOAD

❖Formació personal 
tècnic eines ofimàtiques

❖Negociació AJG 2023 
(25,9% increment Gestió 
AJG; 2,5% mòduls i nou 
mòdul mediació)

❖Finalització estudi gestió 
AJG i Establiment criteri 
distribució subvenció 
AJG 2023



Drets Humans. 

❖ 9 de febrer : Webinar dret de defensa

❖ 1 d’abril . Jornada tràfic de persones. Girona. 

❖ 2 de juny: Celebració Premi Valors 2022

❖ Seguiment del programa acompanyament 
ACCD

❖ Impuls al projecte “Fent accessible la 
discapacitat”

➢Formació Discapacitat

➢Reivindicar implantació programa Lectura 
fàcil i Programa Facilitadors (redactat i 
presentat al Departament de Justícia prova 
pilot Facilitadors)



Drets Humans. 

• 30 de setembre: Manifest del Consell 
de l’Advocacia Catalana de 
condemna per l’actuació dels governs 
iranià i afganès per la repressió 
exercida a les dones

• 3 de desembre: Manifest amb motiu 
del Dia Internacional de les persones 
amb Discapacitat

• Participació del Consell en la 
Renovació Consell Assessor del 
Síndic de Greuges per a la prevenció 
de la Tortura i d’altres tractes o Penes 
Cruels o Degradants. 



Igualtat i VM
❖Campanya 8-M  #conciliació vida professional i 

personal de l’advocacia

❖Seguiment  Protocol d’assistència a víctimes 
VM.

❖Trasllat a TSJC i Gen Cat de l’informe sobre la 
situació dels edificis judicials en relació a 
l’atenció a les víctimes VM.

❖Webinars temes actualitat:

❖18 d’octubre: Anàlisi de les novetats 
introduïdes per la LO 10/2022 de 6 de 
setembre de garantia integral de la 
llibertat sexual

❖18 de novembre: Discriminació laboral 
per causa de discapacitat

❖Jornada VM  Tortosa 17 novembre
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https://www.cicac.cat/2022/10/wbincicac-analisi-de-les-novetats-introduides-per-la-lo-10-2022-de-6-de-setembre-de-garantia-integral-de-la-llibertat-sexual/
https://www.cicac.cat/2022/11/wbincicac-discriminacio-laboral-per-causa-de-discapacitat/


Llengua 

❖ Compendium.cat: 

❖Posada en marxa i presentacio del Portal
❖Difusió en ICA’S

❖Seguiment incidències relacionades amb l’exercici drets lingüístics a la justícia. 

❖Difusió dels drets lingüístics en relació a la justícia.

❖Butlletí mensual de Llengua

❖Dia Internacional llengua materna: Campanya tweets.

❖Col·laboració ICA Sabadell Microrelats.

❖Manifest Per un salt endavant  en el català a la justícia



Llengua 

❖ Compendium.cat: 
Seguim sumant 
adhesions 

❖Premi Juandó 2022.

❖Jornada de Llengua 
2022: Basses de 
Terrassa.

❖Català i TOAD: 19,24% 
advocats/-des TOAD 
inscrits en el programa 
de foment de la llengua.



Mediació i ADR

❖ Participació en Congrés Mediació ICAB

❖Redisseny Curs Mediació 2022-2023

❖ Inici Projecte InMediació 2022

❖Adhesió a la Declaració Casa Llotja

❖Seguiment amb DGAIA projecte Mediació i Infància 



#InMediació 2022



TAB

❖Harmonització dels 
TA’S amb visites als 
tribunals arbitrals 
dels col·legis. 

❖Incorporació de 
formularis arbitrals 
en el projecte 
COMPENDIUM.cat

❖Aportació al TAB



Deontologia

Tramitació dels expedients deontològics i control 

dels temps de tramitació. 



Biblioteques 

❖ 23 abril: Campanya de comunicació 
dels serveis de  biblioteques 
col·legials

❖23 abril : ed. 3 del Biblionews

❖Ampliació serveis Bases de Dades
Colex
Economist & Jurist
Vlex 
Tirant lo Blanch

❖Resolució de concurs: Incorporació 
de Sepin

❖Manteniment de co-edicions



Tecnologies ❖Jornades Tech:
➢20 Juny Dret Laboral i Noves 

tecnologies. Tarragona

➢29 setembre Tech- Advocacia. 
Granollers

❖Implantació signatura digital biomètrica
i a distància en expedient AJG

❖En tràmit, seguiment de nou conveni
àmbit penitenciari (VCO, VCO amb CP’S 
estatals, visites en CP’S amb portàtils i 
sense vidres per preparació de judicis



CRAJ ❖Defensa de l’advocacia: El Consell 
de l’Advocacia Catalana exercirà 
l’acusació particular en el cas 
Pegasus. 

❖Seguiment i Intervenció en incidències 
en favor de l’advocacia (suspensió de 
judicis i maternitat, malaltia...)

❖Entrega a TSJC, Departament de 
JustícIa i premsa de l’Informe sobre 
situació en els edificis judicials dels 
espais per atendre a víctimes VM 

❖Reivindicació del compliment dels 
drets lingüístics.



Taxació de costes

❖ Creació Grup de treball redacció de nous fulls d’encàrrec

❖Protocol per emissió dictamen en evitació de situacions de 
conflicte de interès.



Drets del animals

❖14 de gener: Reunió DG Sr. 
Sergio Torres: llei de 
protecció animal.

❖ Reivindicació Cas Vivotecnia

❖La Comissió de Dret Animal 
reclama que la nova Llei 
estatal de Protecció Animal 
no exclogui els gossos 
utilitzats en la caça



Normativa 

Treball conjunt amb ICAB:

❖ Reforma concursal: Defensa de la 
preceptivitat intervenció advocacia en 
els procediments concursals

❖ 3 de juny: jornada reformes processals  
eficiència processal i eficiència 
organitzativa

❖Grup de treball de Segona Oportunitat 
amb CEFJE:

❖Bones pràctiques
❖ Tramitació
❖Règim transitori
❖Millores



Transparència i  Compliance

❖ Aprovat el sistema de 
compliance del Consell de 
l’Advocacia Catalana, i la política 
de compliance.

❖Constitució del comitè de 
compliance.

❖Inici dels treballs d’execució pel 
manteniment continuat del 
sistema.



Presidència

Excm. Sr.  Joan Ramon Puig

Vice-
presidència
Excma. Sra. 

Encarna 
Orduna

Secretària
: Excma. 

Sra. Marta 
Martínez

Tresoreria: 
Excm. Sr. 

Rogeli 
Montoliu

Vocalia

Excma. 
Sra. Estela 

Martin

Vocalia: 
Excm. Sr. 

Jesus 
Sánchez  

Ple del Consell de l’Advocacia Catalana



Avancem junts!
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