IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA
MEMÒRIA D’ACTIVITATS octubre – desembre 2013

La Junta de Govern informa de les principals activitats i tasques que ha dut a terme el
Col·legi d’Advocats de Girona durant els mesos de octubre-desembre de 2013.
Tasques administratives:
Torn d’ofici:
Tràmits d’assistència jurídica gratuïta:
Assistències al detingut/imputat comptabilitzades:
Actuacions del torn d’ofici comptabilitzades:

4197
2899
4399

Biblioteca:
Usuaris:
Usuaris bases de dades:
Préstecs:

1053
175
260 llibres.

L’octubre es va renovar per un any més el conveni entre la Biblioteca de la UdG i la Biblioteca de
l’ICAG mitjançant el qual els col·legiats podeu fer ús de la Biblioteca de la UdG amb els seus serveis.
D’octubre a desembre es van adquirir 17 llibres per compra i 29 llibres per donació.

Responsabilitat civil:
Tràmits iniciats:

14

Circulars:
Circulars als col·legiats:
Circulars del Torn d’ofici:

66
6

Comissions col·legials
Comissió de relacions institucionals:
14 de novembre: Reunió amb els comandaments de Mossos d’Esquadra.
Comissió del Torn d’ofici:
Celebrades reunions els dies: 2, 15 i 22 d’octubre, 6 i 21 de novembre, 4 i 12 de
desembre.
Comissió de Formació:
Exàmens de l’Escola Pràctica Jurídica: 15 i 22 de novembre.

Conferències/cursos ICAG
- 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

Comissió de Dret Administratiu:
Preparació de les Jornades sobre l'il·lícit administratiu i l'il·lícit penal en matèria
urbanística i mediambiental.
Comissió de normalització lingüística:
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 el dies: 2 d'octubre, 6 de novembre, 4 de desembre.
Comissió de violència gènere:
Celebrades reunions el dies: 8 d’octubre, 14 de novembre, 10 de desembre.

Comissió de Dret Laboral:
Celebrades reunions el dia 18 d’octubre.
Comissió econòmica i de recursos humans:
Celebrada reunió el 24 d’octubre.

Agenda del Degà
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, 21 i 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: 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:
Recursos de reposició resolts:
Expedients disciplinaris incoats:
Expedients disciplinaris arxivats:
Sancions imposades:

55
1
4
3
1 greu (1 any suspensió torn d’ofici)

Torn d’ofici:
Tràmits resolts sobre temes varis (insostenibilitats, pagament de mòdu1s, etc.): 173
Honoraris professionals:
Minutes informades: 34 (favorablement 17, desfavorablement 17).
Validacions:
3
Submissió dictamen: 1
Altres informes:
1
Reclamació d’impagats:
Incoació de nous expedients de baixa forçosa per impagament de quotes: 11
Acords de baixa forçosa per impagaments de quotes:
15
Acords de reclamació judicial de quotes:
5
Fundació privada dels Advocats de Girona
Celebrada reunió del Patronat de la Fundació el dia 10 d’octubre.
Assemblea ordinària de col·legiats
Celebrada assemblea el 16 de desembre de 2013, per aprovació dels pressupostos de
l’exercici 2014.

