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1. Activitats Deganat                                                                                                                    
 
 
GENER                                                                                                                          

 
09/01/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
10/01/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
11/01/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
 
12/01/18 Assistència al Grup de Treball d’Igualtat del CGAE, a Madrid. 
 
15/01/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
19/01/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
24/01/18 Assistència com a presidenta a la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del 
CICAC, a Barcelona. 
 
25/01/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
26 i 27/01/18 Assistència a la “III Conferència de Consejos y Colegios de Abogados del 
Mediterraneo”, a Cartagena. 
 

 
 
29/01/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
30/01/18 Assistència a la primera Assemblea General Ordinària de l’ICAR. 
 
31/01/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
 



4 

Memòria anual 2018 

 

 
 
 

FEBRER 

 
01/02/18 Assistència a la reunió de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes 
del CICAC, a Barcelona. 
 
02/02/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Lleida. 
 

 
 
06/02/18 Reunió amb l’Alcalde de Reus, juntament amb les diputades 3a i 4a. 
 
06/02/18 Reunió amb el vice degà i secretari per preparar l’esborrany de la reforma de la 
Normativa de l’Advocacia Catalana a la seu de l’ICAR 
 
08/02/19 Assistència al curs de comunicació i Xarxes Socials al CGAE, a Madrid 
 
12/02/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
14/02/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
15/02/18 Entrevista a Reusdigital.cat  
 
16/02/18 Assistència, juntament amb el secretari, a la reunió convocada al CGAE per parlar 
de l’organització de les Jornades de VIGE, a Madrid. 
 
19/02/18 Assistència a la reunió de la Comissió d’Ordenació al CGAE, a Madrid. 
 
19/02/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
23/02/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. 
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MARÇ                                                                                                                         

 
01/03/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid 
 
02/03/18 Assistència al “III Congrés dels Drets Humans del CICAC”, a Terrassa. 
 

 
 
06/03/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
07/03/18 Reunió, juntament amb les responsables de la Comissió del Torn d’Ofici, amb el 
Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona de Mossos d’Esquadra, comissari senyor 
David Boneta. 
 
08/03/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
09/03/18 Assistència a la reunió del CICAC, a Barcelona. 
 
12/03/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
13/03/18 Assistència a la conferència organitzada pel Centre de Lectura de Reus amb 
Arxivers sense Fronteres (AsF), a càrrec de la senyora Núria Carreres i Jordi Amigó, al 
Centre de Lectura de Reus. 
 
14/03/18 Assistència a la reunió del CICAC, a Barcelona. 
 
19/03/18 Assistència a la presentació de l’informe sobre “Execució de la pena de presó, 
Peculiaritats de l’execució penal femenina”, elaborada per la càtedra de l’Observatori Social 
i Econòmic de Justícia de la UB i del CICAC. 
 

 
 
 
19/03/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
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20/03/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
 
20/03/18 Assistència a l’acte inaugural de les activitats de celebració dels 25 anys de la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 
 
30/03/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
 
ABRIL                                                                                                                       

 
02/04/18 Assistència a la reunió de l’Executiva de la Comissió d’Ordenació professional del 
CGAE, a Madrid. 
 
04/04/18 Reunió, juntament amb les representants de la Comissió de Violència de Gènere 
i Igualtat, amb els responsables del Servei d’Acompanyament a la Víctima. 
 
05/04/18 Assistència a la Comissió de Formació del CGAE, a Madrid. 
 
06/04/18  Assistència, juntament amb el responsable de la Comissió de relacions amb 
l’Administració de Justícia, a la reunió anual de la Comissió Permanent de la Sala de Govern 
del TSJ de Catalunya, a l’AP de Tarragona. 
 
07 i 8/04/18 Assistència a la reunió de deganes dels Col·legis d’Advocats d’Espanya, a 
Àvila. 
 
09/04/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
 
10/04/18 Assistència a la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia  del CGAE, 
a Madrid. 
 
10/04/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
11/04/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
13/04/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Vic. 
 
16/04/18 Assistència a la reunió de l’Observatori d’Igualtat de Gènere sobre la violència 
masclista a l’institut Català de la Dona. 
 
16/04/18 Assistència a la reunió Permanent i del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
18/04/18 Assistència, juntament amb el responsable de la Comissió, a la reunió de la 
Comissió de Taxació de Costes i jura de comptes del CICAC, a Barcelona. 
 
26/04/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
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27/04/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Tortosa. 
 
 

MAIG 

 
02/05/18 Assistència com a presidenta a la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del 
CICAC, a Barcelona. 
 
03/05/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
 
04/05/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Mataró. 
 
10/05/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
11/05/18 Reunió amb el grup de treball de les “Jornades Violència de Gènere 4 i 5 d’octubre 
de 2018”, a la seu de l’ICAR. 
 
11/05/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Manresa. 
 
16/05/18 Assistència a la reunió del Ple extraordinària del CICAC, a Barcelona 
 
17/05/18 Assistència a la inauguració de les jornades sobre “Els canvis provocats pel TJUE 
i les directives Europees, incidència en el nostre marc legal”, organitzades per la Comissió 
de Formació de l’ICAR. 
 
18/05/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Tarragona. 
 
22/05/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
28/05/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
29/05/18 Assistència com a presidenta a la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del 
CICAC, a Barcelona. 
 
 

JUNY                                                                                                                         

 
01/06/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Sabadell. 
 
06/06/18 Assistència a la reunió del CICAC, a Barcelona. 
 
07/06/18 Assistència a la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia  del CGAE, 
a Madrid. 
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07/06/18 Assistència a la presentació del Congrés de l’Advocacia que es celebrarà a 
Valladolid el maig de 2019. 
 

 
 
08/06/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Valladolid. 
 
08/06/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Terrassa. 
 
11/06/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
14/06/18 Assistència a l’entrega dels Premis Valor que concedeix el CICAC. 
 

  
 
 
15/06/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona 
 
15/06/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Figueres. 
 
18/06/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
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19/06/18 Assistència a la Comissió de Formació del CGAE, a Madrid. 
 
19/06/18 Assistència a la celebració del 75è aniversari de l’Advocacia Espanyola. 
 

 
 
20/06/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
20/06/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
22/06/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
25/06/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
25 i 29/06/18 Assistència, juntament amb el responsable de la Comissió, a les “XIII Jornades 
Nacionals de Comissions de Relacions amb l’Administració de Justícia”, a Bizkaia. 
 

   
 
 

JULIOL                                                                                                                  

 
03/07/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
05/07/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
11/07/18 Signatura del conveni de col·laboració amb el Banc de Santander a la seu de 
l’ICAR. 
 
11/07/18 Assistència a la reunió de la  Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
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13/07/18 Assistència a la reunió de la  Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
 
16/07/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
17/07/18 Assistència com a presidenta a la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del 
CICAC al segon Plenari de l’Observatori d’Igualtat de Gènere. 
 
18/07/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
18/07/18 Reunió, juntament amb la representant de la Comissió del Torn d’Ofici, amb els 
Mossos d’Esquadra de Móra. 
 
20/07/18 Assistència a la reunió per organitzar el Congrés de Violència, juntament amb el 
President del CICAC, a la Diputació de Tarragona. 
 
20/07/18 Assistència a la reunió preparatòria del IV Congrés de l’Advocacia Catalana.  
 
20/07/18 Assistència a la reunió del  Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
20/07/18 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats 
de Granollers. 
 
25/07/18 Assistència a la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia  del CGAE, 
a Madrid. 
 
26/07/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
31/07/18 Assistència, juntament amb el responsable de la Comissió de la RAJ, a la reunió 
amb el president de l’Audiència de Tarragona, senyor Javier Hernández. 
 

 

SETEMBRE                                                                                                                         

                                                                                                                  
                                                                                                                  
06/09/18 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
12/09/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
12/09/18 Assistència a la celebració del bicentenari del Col·legi d’Advocats de Pamplona i 
al Ple del CAGE. 
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17/09/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
18/09/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
24/09/18 Assistència, juntament amb el responsable de la Comissió de relacions amb 
l’Administració de Justícia, a la visita del la Consellera de Justícia als jutjats de Reus. 
 
 

OCTUBRE                                                                                                                          

 
01/10/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
03/10/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
 
09/10/18 Inauguració, juntament amb el senyor Francesc Esteva Balagé, director del 
Gabinet Jurídica de la Generalitat de Catalunya, de l’Aula Contenciosa Administrativa Local 
Juli Gens Rivalt. 
 

 
 
15/10/18 Assistència, juntament amb la responsable de la Comissió per a la defensa dels 
drets dels animals, a la reunió amb els representants de la Unitat de Servei de Protecció de 
la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA), a Tarragona. 
 
17/10/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona 
 
17/10/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
18 i 19/10/18 Assistència al lliurament del “XIIè Premi Agustí Juandó i Royo” a l’Honorable 
Carles Mundó i Blanc organitzat pel CICAC i el Col·legi d’Advocats de Vic i assistència a la 
Comissió de Llengua. 
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22/10/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
23/10/18 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid. 
 
23/10/18 Assistència a l’acte de reconeixement del qui va ser conseller de justícia, senyor 
Carles Munto i Blanch, al Círcol de Reus. 
 
25/10/18 Assistència a les “VI Jornades de Justícia gratuïta”, a Saragossa. 
 
30/10/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
 

NOVEMBRE                                                                                                                          

 
08/11/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
06/11/18 Assistència a la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia  del CGAE, 
a Madrid. 
 
07/11/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid. 
 
08/11/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
12/11/18 Assistència a la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
 
14/11/18 Reunió de la  degana i la Junta de Govern amb la responsable de comunicació 
del Col·legi per preparar el proper número de la Revista col·legial.  
 
15/11/18 Assistència a la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del CICAC, a 
Barcelona. 
 
19/11/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona. 
 
22/11/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
23 i 24/11/18 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Palma de Mallorca. 
 
28/11/18 Signatura del conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell a la seu de l’ICAR. 
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28/11/18 Assistència, juntament amb el vice degà, a l’acte institucional de la festa patronal 
de la Guàrdia Urbana. 
 

 
 
 
29 i 30/11/18 Assistència a la 6a Jornada de prevenció de blanqueig de capitals celebrada 
al Col·legi d’Advocats de València. 
 

 
 
30/11/18 Assistència als actes de la festivitat del Col·legi d’Advocats de Graduats Socials 
de Tarragona. 
 

 
 
 

DESEMBRE                                                                                                                          

 
10/12/18 Assistència a la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona. 
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11/12/18 Assistència al tercer Plenari de l’Observatori d’Igualtat organitzat per l’Institut 
Català de les Dones. 
 
04/12/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
13/12/18 Assistència a la Comissió de Formació del CGAE i a la conferència anual de Drets 
Humans, a Madrid 
 
14/12/18 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid 
 
16/12/18 Participació a la Marató de TV3 en representació del CICAC 
 
17/12/18 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
19/12/18 Assistència a la segona Assemblea General Ordinària de l’ICAR. 
 
 
 

2. Junta de Govern                                                                                                                    
 

 

GENER                                                                                                                          

 
09/01/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
25/01/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
30/01/18 Celebració de la primera Assemblea General Ordinària on es van aprovar per 
unanimitat la liquidació dels comptes de l’any  2017 i es va prendre possessió dels nous 
càrrecs de la Junta de Govern, el vice degà o diputat 1r, Lluis Alcañiz, la diputada 3a, M. 
Dolors Cailà, el diputat 5è, Julen Barriola, el diputat 6è, Jordi Anton, el secretari, Sergi 
Guillén i el tresorer, Juan Antonio Martínez.  
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FEBRER                                                                                                                          

 
12/02/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
15/02/18 Assistència del secretari, Sergi Guillén i diputat 6è, Jordi Anton, en representació 
de la Junta de Govern, a la reunió convocada pel CICAC, amb les Juntes de Govern del 
Col·legi d’Advocats de Tortosa i Tarragona, a Tortosa. 
 
 

 

MARÇ                                                                                                                          

 
06/03/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
20/03/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR.  

21/03/18 Comunicat conforme s’ha signat un conveni de col·laboració entre el Departament 
de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, conforme ha estat 
implantat al nostre Col·legi el programa de vídeo comunicacions entre les persones internes 
en centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil i els seus advocats/des 
defensors/es.  

 

ABRIL                                                                                                                         

 
11/04/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
26/04/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 

 

MAIG                                                                                                                          

 
07/05/18 Visita del degà i membres de Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Kénitra 
del Marroc a la seu de l’ICAR. 
 

 
 
 
10/05/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
10/05/18 Reunió de la Junta de Govern amb la Junta del GAJ a l’ICAR. 
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18/05/18 Assistència d’alguns membres de la Junta de Govern a la celebració de la festivitat 
de Sant Raimon del Col·legi d’Advocats de Tarragona. 
 
22/05/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 

 

JUNY                                                                                                                         

 
01/06/18 Assistència del secretari, Sergi Guillén i diputat 6è, Jordi Anton, a la nit de gala del 
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona. 
 
11/06/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
20/06/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
22/06/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
29/09/18 Assistència del secretari, Sergi Guillén, a la reunió sobre Compliance convocada 
pel CGAE, Madrid. 
 
 

JULIOL                                                                                                                          

 
03/07/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
11/07/18 Signatura del conveni de col·laboració amb el Banc de Santander a la seu de 
l’ICAR. 
 

 
 
18/07/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
 

SETEMBRE                                                                                                                          

 
14/09/18 Vermut amb tots els membres les Comissions col·legials a la seu de l’ICAR. 
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18/09/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
19 i 20/09/18  Assistència del tresorer, Juan Antonio Martínez, a les “IV Jornades de 
Tresoreria de Col·legis i Consells de l’Advocacia”, a Logronyo. 
 
27 i 28/09/18 Assistència al “IV Congrés de l’Advocacia Catalana”, a Tarragona. 
 

  
 
 
 

OCTUBRE                                                                                                                        

 
01/10/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
4 i 5/1018 Assistència a les “VI Jornades de Violència de Gènere”, a Reus 
 
12/10/18 Assistència del vice degà, Lluis Alcañiz, a l’acte institucional en honor a la patrona 
del Cos de la Guàrdia Civil, a Tarragona. 
 
17/10/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
30/10/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
 

NOVEMBRE                                                                                                                          

 
08/11/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 



18 

Memòria anual 2018 

 

14/11/18 Reunió de la Junta de Govern i la degana amb la responsable de comunicació del 
Col·legi, Cristina Valls, per preparar el proper número de la Revista a la seu de l’ICAR. 
 
22/11/18 Assistència del vice degà, Lluis Alcañiz, a l’acte celebrat en motiu del Dia de la 
Policia. 
 
22/11/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
28/11/18 Signatura del conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell a la seu de l’ICAR. 
 

 
 
 
28/11/18 Assistència del vice degà, Lluis Alcañiz, juntament amb la degana, Encarna 
Orduna, a l’acte institucional de la festa patronal de la Guàrdia Urbana. 
 
29/11/18 Assistència del vice degà, Lluis Alcañiz, a la reunió de la Comissió de Defensa 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
 

DESEMBRE                                                                                                                          

 
04/12/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
17/12/18 Reunió de Junta de Govern a la seu de l’ICAR. 
 
19/12/18 Celebració de la segona Assemblea General Ordinària on es van aprovar per 
unanimitat el pressupost dels comptes de l’any  2019 i el projecte de reforma dels estatuts 
col·legials.  
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3. Tresoreria 
 

La gestió econòmica de l’ICAR està supervisada pel tresorer, Juan Antonio Martínez. Tots 

els comptes han estat auditats de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes vigent. 

 

D’acord amb el que estipula l’informe de l’auditor, els comptes anuals  del 2018 expressen 

la imatge fidel del patrimoni i situació financera del l’ICAR. El balanç abreujat de la situació 

de l’any 2018 ha estat el següent: 

 

DESPESES 

 

Capítols Pressupost 2018 Liquidació 2018 

Capítol I     

      

I-1 Despeses representació Deganat                        4.750,00                             3.781,10      

I-2 Despeses Junta de Govern                        4.500,00                             6.893,00      

I-3 Congrés de l'Advocacia                        3.000,00                                942,85      

I-4 Despeses reunió personal i col·legiats                        2.500,00                             1.404,49      

I-5 Jornades vàries                        3.250,00                             2.686,17      

Resultat capítol I                      18.000,00                           15.707,61      

      

Capítol II     

      

II-1 Subscripcions i biblioteca                        1.800,00                             1.578,92      

II-2 Premsa                            600,00                                611,00      

II-3 Manteniment base de dades                        1.086,60                             1.086,60      

II-4 Promoció llibres                         5.500,00                             2.575,97      

II-5 Gestió de biblioteca                        2.400,00                             1.038,22      

II-6 Manteniment web                        4.200,00                             4.442,95      

II-7 Revista digital                        3.872,00                             2.086,00      

Resultat capítol II                      19.458,60                           13.419,66      

      

Capítol III     

      

 Sosteniment Consell i Consejo     

III-1 Certificats Consell                                     -          

III-2 Certificats Consejo                         1.500,00        

III-3 Quota Consell                       15.264,00                           14.310,00      

III-4 Quota Consejo                      17.491,11                           17.608,52      

Resultat capítol III                      34.255,11                           31.918,52      

      

Capítol IV     

      

IV-1 Gestoria                        1.600,00                             1.542,03      

IV-2 Salaris                   117.000,00                          118.628,60    

IV-3 TC-1                      36.485,52                           36.137,60      

IV-4 Altres                        1.000,00                             1.907,40      

Resultat capítol IV                   156.085,52                        158.215,63      
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Capítol V     

      

V-1 Material oficina                        3.900,00                             3.856,05      

V-2 Telèfon i fax                        5.500,00                             6.233,03      

V-3 Electricitat                        6.500,00                             5.739,99      

V-4 Neteja i material                        5.700,00                             6.587,49      

V-5 Fotocopiadora                         4.000,00                             4.425,38      

V-6 Correus i missatgeria                        5.000,00                             4.664,79      

V-7 Begudes                        2.600,00                             3.001,14      

V-8 Impremta                        1.900,00                                677,60      

V-9 Aigües de Reus                           260,00                                297,56      

V-10 Manteniment i material informàtic                         3.100,00                             2.381,43      

V-11 Renting fotocopiadores                        1.815,00                             1.815,00      

V-12 Renting ordinadors                           633,51                                997,88      

Resultat capítol V                      40.908,51                           40.677,34      

      

Capítol VI     

      

VI-1 Manteniment SIGA                      10.350,00                           10.453,93      

VI-2 Kit signatura digital                        1.766,66                                277,14      

VI-3 Targes ACA                        1.987,40                               -213,20    

VI-4 Sistema Regtel 
                         

1.700,00                           1.275,76      

Resultat capítol VI                      15.804,06                           11.793,63      

      

Capítol VII     

      

VII-1 Comunitat                         5.862,80      5.879,77 

VII-2 Assegurança seu col·legial                        1.162,11      318,37 

VII-3  Manteniment i reparacions immoble                        3.000,00      3.048,36 

Resultat capítol VII                      10.024,91                             9.246,50      

      

Capítol VIII     

      

VIII-1 Tributs i taxes                        4.300,00                             4.264,75      

VIII-2 Comptabilitat                        6.098,40                             6.098,40      

VIII-3 Auditor                         1.452,00                             1.602,80      

VIII-4 Protecció de dades                        1.000,00                                617,10      

Resultat capítol VIII                      12.850,40                           12.583,05      

      

Capitol IX     

      

Festa Sant Raimon 
                       

12.000,00                         10.702,93      

Resultat capítol IX                      12.000,00                           10.702,93      
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Capítol X     

      

X-1 Interessos préstecs     

X-2 Despeses bancàries                        1.300,00                             1.023,99      

Resultat capítol X                        1.300,00                             1.023,99      

      

Capítol XI     

      

PRC 
                       

93.572,00                         92.464,61      

Resultat capítol XI                      93.572,00                           92.464,61      

      

Capítol XII     

      

Paper Col·legi 
                            
400,00                                        -        

Resultat capítol XII                           400,00                                          -        

      

Capítol XIII     

      

XIII-1 Central guàrdies                        6.700,00                             6.534,00      

XIII-2 SOM                        6.044,00                           14.422,75      

Resultat capítol XIII                      12.744,00                           20.956,75      

      

Capítol XIV     

      

XIV-1 Cursos formació ICAR i Consell                        4.500,00                             3.673,01      

XIV- 2 Jornades i Congressos de formació                        7.000,00                             4.203,61      

XIV- 3 Màster d'Accés a l'Advocacia                           300,00                           12.601,00      

Resultat capítol XIV                      11.800,00                           20.477,62      

      

Capítol XV     

      

Publicitat 
                                      
-                                          -        

Resultat capítol XV                                     -                                            -        

      

Capítol XVI     

      

XVI-1 Altres                           156,29                                980,15      

XVI-2 Imprevistos                           167,89                                          -        

XVI-3 Amortitzacions                      13.500,00                           16.691,68      

Resultat capítol XVI                      13.824,18                           17.671,83      

   

TOTAL                     453.027,29                      456.859,67      
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INGRESSOS 

 

Capítol I     

     

Col·legiacions     

I-1 Quota incorporació                        4.000,00                             1.600,00      

I-2 Quota incorporació Màster      

Resultat capítol I                        4.000,00                             1.600,00      

      

Capítol II     

      

Quotes     

II-1 1r any exercici                           800,00                             1.012,50      

II-2  2n any exercici                        2.155,92                             2.155,68      

II-3  3r any exercici                        8.144,53                             8.183,60      

II-4 més 3 anys exercici                   189.075,60                        187.922,70      

II-5 no exercents                      16.320,00                           15.800,00      

II-6 no residents                        5.029,44                             4.799,60      

Resultat capítol II                   221.525,49                        219.874,08      

      

Capítol III     

      

Sosteniment Consell/Consejo     

III-1 Certificats Consell                                      -          

III-2 Certificats Consejo                        1.500,00        

III-3 Quota Consell                      15.264,00                           14.370,00      

III-4 Quota Consejo                      17.941,11                           17.138,94      

Resultat capítol III                      34.705,11                           31.508,94      

      

Capítol IV     

      

Festa Sant Raimon 
                         

6.000,00    
                         

4.930,04    

Resultat capítol IV 
                         

6.000,00    
                         

4.930,04    

      

Capítol V     

      

V-1 Paper Col·legi                            120,00                                164,57      

V-2 Registre documents                            750,00                                384,37      

V-3 Certificats                            200,00                                138,00      

V-4 Passis presó                           100,00                                104,16      

V-5 Informes honoraris                        1.100,00                             1.735,00      

Resultat capítol V                        2.270,00                             2.526,10      

      

Capítol VI     

      

VI-1 Fotocopiadora i fax                           900,00                                483,48      

VI-2 Begudes                           250,00                                   99,09      

VI-3 Telèfon                              30,00                                   13,32      

Resultat capítol VI                        1.180,00                                595,89      
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Capítol VII     

      

VII-1 Carnet professional                           900,00                                426,25      

VII-2 Kit signatura electrònica                           300,00                                145,93      

Resultat capítol VII                        1.200,00                                572,18      

   
Capítol VIII   

   

PRC 
                       

93.572,00    
                       

95.778,84    

Resultat capítol VIII                      93.572,00                           95.778,84      

      

Capítol IX     

      

X-1 Subvenció torn d'ofici i SOJ 
                       

51.654,12                         53.498,70      

X-2 Subvenció mediació                        7.472,00                           16.580,50      

Resultat capítol IX                      59.126,12                           70.079,20      

      

Capítol X     

     

X-1 Cursos formació ICAR i Consell                        3.800,00                             5.094,72      

X-2 Màster Accés Advocacia                        7.328,83      
                       

23.389,95    

X-3 Jornada i Congressos de formació                        7.000,00      
                         

4.259,84    

X-4 Promoció llibres                        5.500,00                             2.366,19      

Resultat capítol X                      23.628,83                           35.110,70      

      

Capítol XI     

      

XI-1 Recàrrec rebuts retornats                        1.100,00                                244,00      

XI-2 Mútua Advocats CAT                        1.324,43                             2.766,59      
XI-3 Mutualitat Gral Advocacia 

Espanyola                        1.657,50                             2.250,00      

XI-4 Altres                           737,81                                139,71      

XI-5 Convenis                        1.000,00                             1.826,45      

Resultat capítol XI                        5.819,74                             7.226,75      

   

TOTAL                   453.027,29                          469.802,72    

 

 

Durant aquest any s’han fet diverses inversions destinades a millorar les instal·lacions i  

serveis per als col·legiats i col·legiades. Les inversions han estat les següents: 

 

 

 Renovació de 3 equips informàtics de la secretaria. 

 S’han canviat els llums al·lògens de la sala de Juntes per llums LED per tal de reduir-

ne el consum. 
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 Instal·lació d’una càmera de gravació HD per poder enregistrar les conferències i actes 

que es realitzen a la Sala d’Actes, per al fons documental del Col·legi. 

 Adquisició d’un televisor per poder projectar la documentació a tractar durant les 

reunions. 

 Adquisició d’armaris per ampliar la capacitat d’arxiu de documentació. 

 Canvi d’assegurança del Col·legi, per optimitzar cobertures i preu. 

 Remodelació del sistema de detecció d’incendis en compliment de la nova 

reglamentació. 

 Contractació del sistema de registre documental REGTEL. 

 

Així mateix, s’ha renovat el conveni de col·laboració amb el Banc de Santander i s’ha signat 

un conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell. D’aquesta manera tots els col·legiats 

i col·legiades poden gaudir d’avantatges en productes i serveis que ofereixen aquestes 

entitats. 

 

 

4. Secretaria 
  

 

Registre 

 

Amb l’objectiu d’informatitzar el procediment de registre tradicional de documents generats 
o rebuts pel Col·legi d’Advocats, al mes de desembre es va implantar el sistema Regtel, un 
servei de Redabogacia que permet digitalitzar el registre d’entrada i sortida col·legial a 
través d’un procés de segellat i signatura electrònica. 
 
Aquest servei ha permès al Col·legi prescindir de la majoria dels documents en paper, 
treballar en format PDF i arxivar-los de forma automàtica. És un sistema que representa 
una oportunitat per modernitzar els procediments de registre tradicionals i implica també un 
canvi conceptual relatiu a la gestió documental, millorant l’eficàcia i la seguretat. 
 
Durant l’any 2018 s’ha rebut 1.696 registres d’entrada i s’han realitzat 6.171 registres de 
sortida. 
 
 
Evolució cens col·legial 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Exercent 336 339 343 352 347 352 

No exercents 140 142 142 143 140 136 

TOTAL 476 481 485 495 497 488 
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Anàlisis cens a 31/12/2018 

     

Homes Dones TOTAL 

Exercents residents 177 140 317 

Exercents no residents 29 3 32 

No exercents residents 60 70 130 

No exercents no residents 4 5 9 

TOTAL 270 218 488 

 

 

 

Certificats 

 

Durant l’any 2018 s’han emès 42 certificats sol·licitats pels col·legiats i col·legiades en 

relació la seva situació col·legial 

 

 

5. Biblioteca 
 

 

El bibliotecari, Gerard Fort,  ha procurat que la biblioteca col·legial estigui dotada en tot 

moment de les novetats legislatives més importants a fi i efecte que estiguessin a l’abast de 

tots els col·legiats i col·legiades.  

 

Periòdicament ha fet l’enviament de les alertes bibliogràfiques amb la descripció dels nous 
llibres adquirit per a la Biblioteca de l’ICAR que durant l’any 2018 han estat un total de 12 
llibres. 

 

Així mateix, ha procurat que els col·legiats i col·legiades poguessin gaudir de les millors 

condicions en les ofertes proposades per diverses editorials.  

 

Les activitats més importants han estat les següents: 

 

10/01/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “La prova civil: 
aspectes problemàtics”. 
 
22/01/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Guía práctica 
sobre las claves para llevar a cabo con éxito una reclamación de hipoteca multidivisa”. 
 
23/02/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Guía práctica 
de valoración de daños personales 2017-2018: Baremo e informe Pericial”, de l’Editorial 
Sepin. 
 
03/04/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Reglament 
general protecció de dades”, de l’editorial Tirant lo Blanch. 
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10/04/18 Assistència del bibliotecari a la reunió convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
14/05/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “La segona 
oportunitat de les persones físiques: la seva aplicació”, de l’Editorial V-Lex. 
 
20/06/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Memento 
procesal 2018-2019”, de l’Editorial Lefebvre-El derecho. 
 
25/07/18 Publicitat de la convocatòria de la nova edició del “Premi Memorial Degà Roda i 
Ventura 2018” destinat a guardonar un article, assaig o llibre que versi sobre Col·legis 
Professionals i l'exercici de les professions liberals, especialment l'advocacia. 
 
23/10/18 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir els llibres “Clàusules 
abusives” i “Els recursos en la Llei d’Enjudiciament Criminal”, de l’Editorial Sepin. 
 
 
 

6. Comissions col·legials 
 

6.1 Comissió del Torn d’Ofici 

 
La Comissió del Torn d’Ofici és un servei que ofereix el Col·legi per tal de garantir la defensa 
de les persones que precisin dels serveis d’un advocat o advocada d’ofici o no nomenin cap 
en el moment que se’ls proposi, designant un advocat d’ofici. Val a dir, que l’assignació 
d’advocats/des és un deure que s’ha de suplir per part del Col·legi. De la Comissió, també 
depèn: Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).  
 
La Comissió està presidida per la diputada 2a, Montserrat Mosquera i la diputada 4a, 
Cristina Santos i està integrada per 7 membres més col·legiats i col·legiades de l’ICAR: 
Aureli Bofill, Fernando Fernández, Yvonne Figueras, Robert Giménez, M. del Mar Granell, 
Albert Perí, Josep M. Santos 
 

Activitats destacades  

 
10/01/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
17/01/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
16/02/18 Reunió de la Comissió i el personal administratiu amb la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de Tarragona per tractar temes relacionats amb la tramitació de la justícia 
gratuïta. 
 
01/03/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
07/03/18 Reunió de les responsables de la Comissió, Montserrat Mosquera i Cristina 
Santos, juntament amb la degana,  Encarna Orduna, amb el Cap de la Regió Policial del 
Camp de Tarragona de Mossos d’Esquadra, comissari David Boneta. 
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23/03/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
23/03/18 S’obra el període per format part com a voluntari o voluntària per la prova pilot de 
posar en funcionament i pràctica una app mòbil “VEM”  per justificar les assistències al 
detingut (volant exprés per a mòbils). 
 
25/04/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
25/05/18 Posada en funcionament del nou model d’imprès per justificar les assistències de 
guàrdia.  
 
18/06/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
18/06/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
27/06/18 Assistència del personal administratiu, M. José Sobrido i Elena Barrera, a la reunió 
sobre tramitació i gestió d’expedients de justícia gratuïta a la seu del CICAC, a Barcelona 
 
10/07/18 Comunicació del “Manifest de l’advocacia espanyola” que s’ha fet en relació la 
celebració el dia 12/07/18 del “Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici”. 
 
12/07/18 Els membres de la comissió, amb motiu de la celebració del “Dia de la Justícia 
Gratuïta i del Torn d’Ofici”, instal·lant al vestíbul de la seu judicial, un punt d’informació 
relacionat amb la justícia gratuïta i els serveis del torn d’ofici. 
 
13/07/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Mataró. 
 
18/07/18 Reunió de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, juntament amb 
la degana, Encarna Orduna, amb els Mossos d’Esquadra de Móra. 
 
19/07/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
03/09/18 Obtenció de la renovació del certificat del sistema de gestió de qualitat per part de 
l’empresa auditora AENOR, conforme disposem d’un sistema de gestió de qualitat d’acord 
amb la norma ISO 9001:2015 per a les activitats: 
 

- del servei d’orientació jurídica,  
- del servei d’orientació a la mediació,  
- del servei d’assistència jurídica gratuïta i  
- del servei de gestió de torn d’ofici i d’assistència al detingut. 

 
19/09/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
20/09/18 Primera sessió formativa del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) a la seu de l’ICAR. 
 
18/10/18 Celebració de la segona sessió formativa del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) a 
la seu de l’ICAR. 
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22/10/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
24, 25 i 26/10/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a les 
“VI Jornades de Justícia gratuïta”, a Saragossa. 
 
27/11/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
28/11/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
29/11/18 Tercera sessió formativa del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)  a la seu de l’ICAR. 
 

   
 
18/12/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
 

Dades estadístiques d’assumptes  

 

 

El número total de sol·licituds de justícia gratuïta rebudes durant l’any 2018 han estat un 

total de 6.172 i han estat enviades a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta un total de 

5.815 expedients. 

 

De tots aquests expedients tramitats han estat favorables i s’han fet les següents 

designacions: 

 

Assumptes penals 2.493 

Assumptes menors 164 

Assumptes civils 936 

Assumptes de família 536 

Assumptes contenciosos administratius 22 

Assumptes mercantils 3 

Assumptes socials 206 

Assumptes d’estrangeria 91 

Assumptes de violència de gènere 416 

TOTAL 4.867 
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Dades estadístiques d’advocats i advocades adscrites  

 

Homes Dones Total 

Adscrits al torn d’ofici 103 78 181 

Adscrits a l’assistència al detingut 87 69 156 

Adscrits al torn de violència 60 52 112 

Adscrits al torn d’estrangeria 10 18 28 

Adscrits al torn de menors 50 44 94 

 

 

Dades estadístiques de queixes presentades l’any 2018 en relació el servei 

d’assistència jurídica gratuïta 

 

Arxivades 51 

Sancionades 1 

En tràmit 15 

TOTAL 67 

 

 

6.2 Comissió de VIGE i d’Igualtat 

 

La Comissió està presidida per la diputada 4a de la Junta de Govern, Cristina Santos, i 
està integrada per 10 membres més col·legiats i col·legiades de l’ICAR: Lluis Agustench, 
M. Herminia Alfonso, Roser Bargalló, Montserrat Boronat, Anna M. Deusedes, Francisca 
Díaz, M. Pilar Esteban, Judith Gay, Rosa M. Lunar i Hilal Tarkou. 

 
Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
18/01/18 Assistència de la Judith Gay, com membre de la Comissió, a la reunió convocada 
pel Consell Municipal de polítiques de gènere, al Casal de les Dones de Reus.  
 
 
24/01/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
15/02/18 Tramesa de les conclusions de les “V Jornades de Violència de Gènere” que es 
van celebrar a Vigo. 
 
27/02/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
08/03/18 Amb motiu del “Dia Internacional de la Dona”, s’ha demanat col·laboració a tots 
els col·legiats i col·legiades per emplenar una enquesta i així poder elaborar impulsar un 
Pla d’Igualtat per als Col·legis d’advocats i advocades de Catalunya. 
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19/03/18 Publicitat per inscriure’s a la presentació de la recerca: “Violència masclista i 
malaltia mental, repercussió en el tractament penal i la seva execució”. 
 
22/03/18 Comunicat conforme el Departament de Justícia, en el marc del nou model 
d’atenció a les víctimes de violència de gènere, el dia 3 de abril de 2018 va posar en marxa 
un “Servei d’Acompanyament a la Víctima del delicte en seu judicial ” . 
 
04/04/18 Reunió de la representant de la Comissió, Cristina Santos, degana, Encarna 
Orduna, i diputada 2a, Montserrat Mosquera, amb els responsables del “Servei 
d’Acompanyament a la Víctima”. 
 
07/05/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, a la reunió 
convocada pel CGAE, a Madrid. 
 
17/05/18 Distribució a tots els lletrats i lletrades que estan d’alta al torn d’ofici de violència 
sobre la dona del llibre “Guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer 
víctima de VG” de l’editorial Tirant lo Blanch. 
 
29/05/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
12/09/18 Tramesa formulari d’inscripció per a les “VI Jornades de Violència de Gènere 
2018”, que es celebren a Reus. 
 
 
01/10/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
03/10/18 Reunió de totes les Comissions de VIGE d’àmbit nacional a la seu de l’ICAR 
 
4 i 5/10/18 Assistència de les responsables de la Comissió, Cristina Santos i Montserrat 
Mosquera, a les “VI Jornades de Violència de Gènere”, a Reus. 
 
05/11/18 Tramesa de les conclusions de les “VI Jornades de Violència de Gènere” que es 
van celebrar a Reus. 
 
15/11/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 

 

6.3 Comissió de taxació de costes i jura de comptes 

 

La Comissió està presidida pel diputat 6è de la Junta de Govern, Jordi Anton, i està 
integrada per 8 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: M. de la Roca Aguiló, M. Dolors 
Cailà, Mariona Comerma, Jonathan Cortijo, Ricard Foraster, Jordi Prat, Jaume Porqueras i 
Francesc Sabaté.  
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Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
01/02/18 Assistència del responsable de la Comissió, Jordi Anton, a la reunió convocada 
pel CICAC, a Barcelona. 
 
12/02 /18 La Junta de Govern va acordar modificar el sistema de cobrament dels informes 
de taxació de costes estipulat en el Reglament de la Comissió de taxació de costes i jura 
de comptes de l’ICAR, aprovat en data 19 de desembre de 2017. 
 
02/03/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
06/04/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
18/04/18 Assistència del responsable de la Comissió, Jordi Anton, juntament amb la 
degana, Encarna Orduna, a la reunió de la Comissió convocada pel CICAC, a Barcelona 
 
08/06/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 

13/07/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
17/10/18 La Junta de Govern va acordar modificar, una vegada posada en pràctica el 
sistema de provisió de fons aprovat en la Junta de Govern de data 12/02/18, la modificació 
de l’article 16.1 del Reglament de taxació i jura de comptes. 
 
19/10/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
30/11/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
 
Dades estadístiques 

 

Enguany la Comissió ha tingut 50 sol·licituds d’informes derivats dels òrgans judicials. 7 

més respecte l’any 2017, que vam tenir 43 sol·licituds. 

 

Aquest 50 informes demanats l’any 2018 s’ha fet tots excepte 5, que són els que estan 

pendents que el jutjat ens faciliti més documentació per poder elaborar l’informe 

acuradament. 

 

 

6.4 Comissió de Deontologia 

 
La Comissió de Deontologia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus s’ocupa dels 
assumptes en matèria deontològica, impulsant la promoció i l’aplicació d’aquestes normes 
en les relacions professionals entre advocats i advocades  o bé, entre els advocats i 
advocades i els seus clients.  
 
 

 



32 

Memòria anual 2018 

 

 

La Comissió està presidida pel vice degà de la Junta de Govern, Lluis Alcañiz,  i com a 
secretari, Sergi Guillén. La Comissió està integrada per 5 membres més col·legiats i 
col·legiades de l’ICAR: Julen Barriola, Apel·les Carod, Rafael Guerrero, Miquel Àngel 
Guillén i Carles Just.  

Els membres de la Comissió són els encarregats d’instruir els expedients però la resolució 
final que s’adopti en cada un d’aquests expedients tramitats, sempre és competència de la 
Junta de Govern, qui és l’òrgan encarregat de l’exercici de la potestat disciplinària. 
 
L’any 2018 han tingut entrada 31 escrits de queixa, 4 més respecte l’any 2017, que va ser 
27 en total. 
 
Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
 
08/02/18 Assistència del  responsable de la Comissió, Lluis Alcañiz, a les Jornades de 
Deontologia organitzades pel CGAE, a Madrid  
 

  
 
 
 
6.5 Comissió de Formació inicial i continuada 

 

L’ICAR col·labora estretament amb la Universitat Rovira i Virgili i els Col·legis d’Advocats 
de Tarragona i Tortosa per la formació inicial del nous lletrats i lletrades. La formació inicial 
està coordinada i dirigida pel bibliotecari comptador de la Junta de Govern, Gerard Fort, 
juntament amb el suport dels responsables de la formació continuada, Sergi Guillén i Jordi 
Anton. 

A través del Màster d’Accés a l’Advocacia, el nostre Col·legi no només coordina aquest 
estudis professionalitzadors amb les anteriors institucions sinó que també aporta en la 
docència el coneixement de part dels nostres col·legiats i col·legiades com a professors i 
professores. 

Durant els mesos de maig i juny les classes del Màster d’Accés a l’Advocacia es realitzen 
a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Reus. Durant aquests dos mesos tots els 
alumnes del Màster venen a les nostres dependències on els professors i professores 
imparteixen les classes. 
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La formació continuada està presidida pel secretari de la Junta de Govern, Sergi Guillén, i 
el diputat 6è, Jordi Anton. La Comissió està integrada per 6 membres col·legiats i 
col·legiades de l’ICAR: Josep M. Ardévol, Laia Bessó, Sandra Figueras, Francesc Garriga, 
Carles M. Jara i Pere Lluis Huguet.  

Els responsables de la formació continuada del Col·legi d’Advocats de Reus s’encarreguen 
de proporcionar als lletrats i lletrades les eines necessàries per a la seva formació oferint 
les actualitzacions necessàries en matèria jurídica intentant millorar i mantenir així els seus 
coneixements en benefici de la seva activitat professional. 
 

Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
26/02/18 Assistència del responsable de la Comissió, Sergi Guillén, a la reunió convocada 
pel CICAC 
 
02/03/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
22/03/18 Conferència organitzada per l’EPJ Guillem M. de Brocà de Reus de l’ICAR sobre 
el “Procediment Llei de segona oportunitat”, a càrrec de la lletrada Virginia Peña. 
 

 
 
11/04/18 Conferència organitzada per l’EPJ Guillem M. de Brocà de Reus de l’ICAR sobre 
“El nou Reglament General de Protecció de Dades del 4 de maig de 2016”, a càrrec de la 
lletrada i auditora Salva Ricomà. 
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02/05/18 Inici de les classes dels alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia a la seu de 
l’ICAR 
 
11/05/18 Entrevista del responsable de la Comissió, Sergi Guillén,  amb el Diari Tarragona 
 
15/05/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
17 i 18/05/18 Celebració de les jornades sobre “Els canvis provocats pel TJUE i les 
directives Europees, incidència en el nostre marc legal”. 
 

 

  
 
 
24 i 25/05/18 Assistència del diputat 6è, Jordi Anton, a les “XXXVII Jornades d’Escola de 
Pràctiques Jurídiques”, a Ciutat Real. 
 
04/06/18 Oferiment als col·legiats i col·legiades de la possibilitat de tenir un alumne o una 
alumne en pràctiques als seus despatxos professionals  que ha fet el Màster d’Accés a 
l’Advocacia.  
 
11/06/18 Primera sessió de conferències sobre la Llei 32/17, de 15 de febrer, del llibre sisè 
del CC de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, sobre “Les principals novetats 
del llibre sisè del CC de Catalunya, a càrrec del Dr. Esteve Bosch. 
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25/06/18 Segona sessió de conferències sobre la Llei 32/17, de 15 de febrer, del llibre sisè 
del CC de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, sobre “Aspectes pràctics del 
llibre sisè del CC de Catalunya”, a càrrec de la magistrada titular del Jutjat de 1a Instància 
núm. 4 de Reus 
 

 
 
09/07/18 Conferència organitzada pel responsable de la Comissió, Sergi Guillén, juntament 
amb el responsable de la Secció de la Propietat Privada, Francesc Garriga, sobre les 
“Conseqüències de l’entrada en vigor de la Llei 5/18, de l’11 de juny, en relació a l’ocupació 
il·legal d’habitatges”, a càrrec de l’advocat  Isidor Garcia i de l’advocada Cristina Vallejo. 
 
09/10/18 Organització de ”Aula Contenciosa Administrativa Local Juli Gens Rivalt”, amb 
l’ajuda i col·laboració de l’advocat Francesc Artero Juan. La inauguració de l’Aula va anar 
a càrrec del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, Francesc Esteva, a 
la seu de l’ICAR. Les conferències que es van fer dins aquesta Aula són: 
 

- 11/10/18 Conferència sobre “Òrgans i competències, objecte i pretensions, 
subjectes i legitimació”, a càrrec de l’advocat i professor associat de la URV, 
Òscar Busquets. 

- 16/10/18 Conferència sobre “Interposició de recurs, demanda i contestació”, a 
càrrec de la cap de serveis jurídics de la Diputació de Tarragona, Anna Magnet. 

- 18/10/18 Conferència sobre la “Interposició del recurs, demanda i contestació”, 
a càrrec de la cap dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, Anna 
Magnet. 

- 23/10/18 Conferència sobre “Resolucions judicials”, a càrrec del magistrat del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Logronyo i professor honorari associat 
de dret administratiu de la URV, Dr. Carlos Maria Coello. 

- 25/10/18 Conferència sobre la “Intervenció administrativa”, a càrrec del vice 
secretari general de l’Ajuntament de Reus i professor associat de dret 
administratiu de la URV, Josep M. Sabaté. 

- 30/10/18 Conferència sobre “Recursos jurisdiccionals”, a càrrec del magistrat del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, Guillermo Peral. 

- 06/11/18 Conferència sobre “Execució de resolucions judicials”, a càrrec de la 
jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, Rosa M. 
Muñoz. 

- 08/11/18 Conferència sobre “Nou recurs de cassació”, a càrrec del lletrat del 
Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem, Miguel Ángel Ruiz. 
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- 13/11/18 Conferència sobre “Procediments especials”, a càrrec del magistrat de 
la Sala contenciosa administrativa del TSJ i professor associat de dret 
constitucional de  la UPF, Joan Antoni Toscano. 

- 15/11/18 Conferència sobre “Prestació dels Serveis Públics”, a càrrec de 
l’advocada de l’assessoria jurídica de la Diputació de Tarragona, Anna Anguera. 

- 20/11/18 Conferència sobre “L’expropiació forçosa”, a càrrec del magistrat de la 
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, Xavier Bonet. 

- 22/11/18 Conferència sobre “La responsabilitat patrimonial”, a càrrec de 
l’advocada i lletrada dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona, Neus 
Ollé. 

- 27/11/18 Conferència sobre “Contractació administrativa”, a càrrec del secretari 
general de l’Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu 
de la URV, Joan Antonio Font. 

- 29/11/18 Conferència sobre “nou procediment administratiu”, a càrrec de 
l’advocada del Gabinet Jurídic a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, 
Teresa Martí. 

- 04/12/18 Conferència sobre “Recursos Humans”, a càrrec de l’advocada del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i professora honorària de dret 
administratiu de la URV, Assumpta Palau. 

- 11/12/18 Conferència sobre “Urbanisme”, a càrrec del magistrat de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, Manuel Táboas. 

- 13/12/18 Conferència sobre “Medi Ambient”, a càrrec de la professora de dret 
administratiu de la URV, Aitana de la Varga. 

 
 
18/12/18 Acte de cloenda del ”Aula contenciosa administrativa Juli Gens Rivalt”, a càrrec 
del director general d’assumptes contenciosos, Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya, i professor associat de dret administratiu de la UB, Xavier Uríos, a la seu de 
l’ICAR 
 
 
 
6.6 Comissió de relacions amb l’Administració de Justícia (RAJ) 

 

És la comissió encarregada de vetllar per la defensa dels drets dels col·legiats i col·legiades 
vers l’Administració de Justícia i d’altres operadors jurídics en l’exercici de la seva professió, 
oferint l’emparament col•legial corresponent en cas que sigui necessari. 

L’àmbit d’actuació d’aquesta deriva de les relacions amb els diferents operadors jurídics, 
Jutjats, Cossos de seguretat, Agència Tributària, Registres (Civil, Mercantil o de la 
Propietat) i qualsevol altre operador jurídic relacionat en l’exercici de la professió. 

La Comissió està presidida pel diputat 5è de la Junta de Govern, Julen Barriola, i està 
integrada per 6 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: M. Herminia Alfonso, M. Dolors 
Cailà, Carles Ferrer, M. del Mar Granell , Sergi Guillén i Rosa M. Nomen. 
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Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
08/01/18 Comunicat a tots els col·legiats i col·legiades conforme la data efectiva de 
l’entrada en funcionament del Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Reus, serà el dia 30 de 
setembre de 2018. 
 
18/01/18 Comunicat a tots els col·legiats i col·legiades conforme es va publicar al BOE 
canvis en els jutges destinats al nostre partit judicial. 
 
12/01/18 Sol·licitud de col·laboració als col·legiats i col·legiades per tal que la Comissió de 
Relacions amb l'Administració de Justícia del Consejo General de la Abogacía Española 
pugui elaborar un “Protocol de bones pràctiques en la suspensió d'assenyalaments i vistes”.  
 
22/02/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 
06/03/18 Comunicat a tots els col·legiats i col·legiades conforme es va publicar al BOE la 
assignació d’una nova magistrada pel  Jutjat de Violència sobre la dona número 1 de Reus. 
 
15/03/18 Trasllat de la invitació del president del CICAC a tots els col·legiats i col·legiades 
per assistir a la presentació del darrer informe temàtic de l’Observatori Econòmic i Social 
de la Justícia (UAB-CICAC): “L’execució de la pena de presó. Peculiaritats de l’execució 
penal femenina”. 
 
04/04/18 S’han seleccionat voluntaris per participar en el projecte constituït conjuntament 
entre el CICAC i la UAB l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia amb l’objectiu de 
realitzar informes anuals sobre el funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya 
constituir. 
 
05/04/18 Comunicat a tots els col·legiats i col·legiades conforme es va publicar al BOE la 
assignació d’una nova magistrada pel  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 1 de Falset, 
  
06/04/18  Assistència del responsable, Julen Barriola, juntament amb la degana, Encarna 
Orduna, a la reunió anual de la Comissió Permanent de la Sala de Govern del TSJ de 
Catalunya a l’AP de Tarragona 
 
25 i 29/6/18 Assistència del responsable, Julen Barriola, juntament amb la degana, Encarna 
Orduna, a les “XIII Jornades Nacionals de Comissions de Relacions amb l’Administració de 
Justícia”, a Bizkaia. 
 
11/07/18 Publicitat a tots els col·legiats i col·legiades de les conclusions de les “XIII 
Jornades de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ)” que es van 
celebrar a Bilbao.  
 
31/07/18 Assistència del responsable, Julen Barriola, juntament amb la degana, Encarna 
Orduna, a la reunió amb el president de l’Audiència de Tarragona, senyor Javier Hernández. 
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28/11/18 Assistència del responsable de la Comissió, Julen Barriola, a la reunió convocada 
pel CICAC, a Barcelona. 
 
24/09/18 Assistència del responsable de la Comissió, Julen Barriola, juntament amb la 
degana, Encarna Orduna, a la visita del la Consellera de Justícia als jutjats de Reus 
 
Desprès de diverses gestions per part de la Comissió, el Departament de Justícia ens va 
autoritzar per fer us durant el cap de setmana, per part dels advocats i advocades que 
estiguin de guàrdia, d’una sala ubicada en la zona del vestíbul de l’edifici judicial de Reus, 
per tal d’atendre a les famílies dels detinguts  i per rebre clients que han estat citats al Jutjat 
de guàrdia.  
 
 
6.7 Comissió de Mediació 

 
La mediació, és un  mètode de resolució de conflictes, amb la intervenció d’una tercera 
persona imparcial i experta, per evitar procediments judicials contenciosos i posar fi o reduir 
els procediments ja iniciats. El mediador i mediadora escolta les parts enfrontades i facilita 
que dues parts en conflicte restableixin la comunicació i el diàleg. De la Comissió, també 
depèn el Servei d’Orientació a la Mediació (SOM).  

La Comissió està presidida per la diputada 2a de la Junta de Govern, Montserrat Mosquera, 
i està integrada per 5 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: Roser Cabot, Francisco 
Manuel Corbi, Mònica Cots, Robert Giménez i Eva Lardies.  

Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
22/01/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
25/01/18 Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, es va dur a terme a 
la seu de l’ICAR la conferència sobre “La Mediació en el divorci”. 
 
26/01/18 Conferència sobre “La mediació en divorci, ajudar a reorganitzar la família”, a 
càrrec del llicenciat en psicologia i director del Màster de Mediació de la UPF, Javier 
Wilhelm. 
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22/02/18 Conferència sobre “Coaching i mediació”, a càrrec del coach i formador i mediador 
comunitari, Alberto Ibai. 
 
 

   
 
07/03/18 Assistència d’un representant de la Comissió, Robert Giménez, a la presentació 
de la Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana 
 
12/03/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
22/03/18 Conferència sobre “Mediació i facilitació de conflictes en grups/organitzacions”, a 
càrrec de l’enginyera i consultora organitzacional i mediadora, Elsa Pedrola. 
 

 
 
 
28/03/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona 
 
11/04/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona 
 
26/04/18 Conferència sobre “Mediació a les empreses”, impartida per la mediadora, gestora 
de conflictes i fundadora del Centre de Mediació de Barcelona, Carol Pinilla. 
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21 i 22/06/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera,  al “II 
Congrés Estatal Interprofessional de Mediació”, a Tortosa 
 
25/06/18 Conferència sobre “Eines de la psicologia i el coaching facilitadores del procés de 
Mediació”, a càrrec del psicòleg-coach i enginyer químic,  Serafin Barrena, i de l’advocat, 
mediador, psicòleg i coach Kiku Garcia. 
 

 
 
19/07/18 Conferència sobre “Conflicte o convivència”, a càrrec de la llicenciada en dret i 
policia mediadora de la Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana de Reus, Elena Cobler. 
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14/11/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Montserrat Mosquera, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
21/11/18 Conferència sobre “Les emocions en la mediació”, a càrrec de la psicòloga i coach 
ontològica, Lídia Torres. 
 
13/12/18 Conferència sobre “La conciliació, mediació i arbitratge al Tribunal Laboral de 
Catalunya”, a càrrec del gerent del Tribunal Laboral de Catalunya, Manuel S. Pérez i del 
secretari del Tribunal Laboral de Catalunya, Xavier Escudero. 
 
 

6.8 Comissió de Llengua 

 
La Comissió de Llengua del Col·legi d’Advocats de Reus treballa principalment per 
normalitzar l’ús de la llengua catalana en el dia a dia de l’activitat de l’advocacia i per tant, 
també, en les actuacions judicials. La labor de sensibilització sobre l’ús de la nostra llengua 
en l’àmbit professional és una de les tasques principals. 
 
La Comissió està presidida pel bibliotecari comptador de la Junta de Govern, Gerard Fort i 
com a representant el col·legiat, Apel·les Carod. La Comissió està integrada inicialment per 
6 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: Isabel Baixeras, Ricard Foraster, Ramon 
Pàmies, Daniel Recasens, Joana Rocamora i David Peña. 

Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
15/01/18 Publicitat de les conclusions de les “VIII Jornada sobre l’ús del català a la justícia”, 
sota el  títol: “El català, de l’aula a la toga”,  celebrada a Sabadell. 
 
18/01/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
23/01/18 Realització dels tràmits per tal de renovar la inclusió de l’ICAR al Cens d’entitats 
de foment de la llengua catalana. 

30/01/18 Publicitat de la conferència “L’espanyolisme lingüístic i la llengua 
comuna”,  impartida pel catedràtic de lingüística general de la Universitat Autònoma de 
Madrid, senyor Juan Carlos Moreno Cabrera, , en el marc de la VIII Jornada sobre l’Ús del 
Català a la Justícia, que es va dur a terme a Sabadell  

30/01/18 Comunicat conforme la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura ha obert la inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana 
del nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i 
nivell superior (C2) per a tots els col·legiats i col·legiades. 
 
15/02/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
07/03/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre els verbs “advocar i avocar”. 
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07/03/18 Organització d’una sessió formativa sobre “Recursos imprescindibles per fer 
escrits brillants”, a la seu de l’ICAR, amb 12 inscrits. 
 
20/03/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre tres termes de dret romà 
 
22/03/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
22/03/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod,  al Ple del Dia 
Internacional de la Llengua Materna, que va tenir lloc a la seu del Departament de Justícia 
a Tarragona 
 
18/04/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre el forum-shopping 
 
19/04/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
02/05/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre “Connectors conflictius en la redacció 
jurídica (I)" 
 
07/05/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre ús del guionet en la denominació dels 
càrrecs 
 
29/05/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre “Connectors conflictius en la redacció 
jurídica (II)”. 
 
06/06/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre l'ús del verb agendar 
 
04/07/18 Celebració del Ple del Català al Camp de Tarragona, a la seu de l’ICAR 
 
18/07/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre 'portaveu' o 'portantveu'? 
 
19/07/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC amb l’Acadèmia Aranesa de la Llengua, a la Vall d’Aran  
 
14/09/18 Adhesió del l’ICAR al programa “T’agradarà llegir en català” per tal d’oferir una 
mostra de diferents revistes, per promoure el coneixement i el consum de revistes en 
llengua catalana i normalitzar-ne la presència en les sales d’espera dels despatxos. 
 
14/09/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre win-win 
 
21/09/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
26/09/18 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre les formes 'compliment obligat', 
'obligat compliment' o 'compliment obligatori' 
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08/10/18 Tramesa informació sobre la “IX Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia: La 
Fiscalia i l’Ús del Català”, que es celebra a Vic. 
 
19/10/18 Assistència i intervenció del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a l’acte 
de lliurament del “XIIè Premi Agustí Juandó i Royo” a l’Honorable Carles Mundó i Blanc 
organitzat pel CICAC i el Col·legi d’Advocats de Vic a, Gurb. 
 
19/10/19  Assistència i intervenció del representant de la Comissió, Apel·les Carod,  a la IX 
Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia: La Fiscalia i l’Ús del Català”, a Vic 
 
23/10/18 Assistència del diputat 5è, Julen Barriola, a l’acte de reconeixement per formar 
part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana i recollida del Premi Pompeu Fabra, 
a Barcelona 
 
08 i 09/11/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod,  a la reunió anual 
de Comissions, a Perpinyà 
 
09/11/18 Entrevista del representant de la Comissió, Apel·les Carod,  a Radio Arrels de 
Perpinyà 
 
15/11/18 Publicitat dels cursos gratuïts de català que ens facilita el Departament de Justícia 
de la Generalitat per a tots els col·legiats i col·legiades. 
 
13/12/18 Assistència del representant de la Comissió, Apel·les Carod, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
 
 

6.9 Comissió en defensa dels Drets Humans 

 

La Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi neix com a resposta al compromís 
social que té l’advocacia. La  Comissió estarà sempre pendent dels conflictes que puguin 
produir-se i que lesionin els drets fonamentals de les persones, i intentarà buscar les 
solucions més adients, intercedint davant les autoritats en defensa dels drets individuals i 
col·lectius. 
 

La Comissió està presidida per la diputada 3a de la Junta de Govern, M. Dolors Cailà, i està 
integrada per 6 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: Roser Cabot, Roger Corbera,  
Laura González, M. Neus Guerrero, Lidia Lobato i Hilal Tarkou. 
 
 
Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
12/01/18 Entrega a Càritas dels aliments i productes d’higiene recollits durant la Campanya 
de Nadal 2017. 
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22/01/18 Assistència de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 

24/01/18 Comunicat conforme l’ICAR se suma al “Dia de l’Advocat Amenaçat”, data que 
commemora l’aniversari de la matança dels advocats laboralistes d’Atocha, l’any 1977 

09/02/18 Assistència i organització de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà, 
juntament amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, a la conferència sobre 
“L’anàlisi i superació de l’assetjament sexual a la nostra societat”, a càrrec de la professora 
de Sociologia de la UB, Mar Joanpere, al Centre de Lectura de Reus 
 
15/02/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 
 

19/02/18 Difusió de la campanya per col·laborar en el projecte solidari “Caravana Musical 
per la Pau” que té com a lema:  “que la música soni més fort que les armes” amb l’objectiu 
de portar instruments musicals i professorat voluntari als nens i nenes refugiats del Líban. 
 
22/02/18 Assistència i organització de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà, 
juntament amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, a la conferència sobre “El 
negoci de la Gerra i el seu finançament”, a càrrec de Pere Ortega, president del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, al Centre de Lectura de Reus 
 
01 i 02/03/18 Assistència de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà,  al “III Congrés 
dels Drets Humans del CICAC” sobre “La justiciabilitat com a garantia dels drets socials”, a 
Terrassa. 
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13/03/18 Organització, juntament amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, de 
la conferència sobre "ASF: l’activisme al rescat de la identitat, de la memòria. 10 anys al 
costat del poble sahrauí",  a càrrec de Nuria Carreras, presidenta d’Arxivers sense 
Fronteres (AsF) i Jordi Amigó, responsable del projecte de suport a l’ Arxiu Nacional Sahraií 
d’ AsF, al Centre de Lectura de Reus. 
 

 
 
21/03/18 Publicitat del comunicat emès per la Comissió Drets Humans del CICAC en relació 
a l'actuació de la Fiscalia de Catània contra l'ONG Proactiva Open Arms 
 
03/04/18 Publicitat de la “36a edició del curs anual dels Drets Humans” que enguany es va 
centrar monogràficament en els drets humans davant els extremismes i la discriminació.  
 
05/04/18 Assistència i organització de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà, 
juntament amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, a la Taula Rodona sobre 
“Joventut i marginació: drets i accions integradores”, al Centre de Lectura de Reus. 
 
16/04/18 Assistència de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà,  a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. En aquesta reunió es va fer entrega de l’instrument de 
música que es va recollir durant la campanya de col·laboració amb el projecte solidari 
Caravana Musical, per als nens i nenes refugiats al Líban. 
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21/05/18 Organització, juntament amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, de 
la conferència sobre "Ecologistas bajo las balas",  a càrrec del periodista i activista mexicà 
Gustavo Castro, al Centre de Lectura de Reus . 
 
22/05/18 Sessions formatives organitzades entre el GAJ i la Comissió, als Instituts 
d’Educació Secundària de la demarcació sobre ”Les conseqüències penals que la difusió 
d’imatges per les xarxes socials poden comportar”. 
 

 
 
06/07/18 Lliurament a la Creu Roja de Reus, durant l’acte de Sant Raimon de Penyafort, 
del donatiu recaptat per la venda de participacions de la Grossa i dels dècims de la Loteria 
de Nadal a la seu de l’ICAR 
 
11/07/18 Lliurament a Càritas Diocesana del donatiu recaptat per la venda de participacions 
de la Grossa i dels dècims de la Loteria de Nadal a la seu de l’ICAR. 
 

 
 
09/10/18 Reunió de la responsable de la Comissió amb la lletrada senyora Anna Figueras, 
representant de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) 
 
17/10/18 Publicitat per participar i col·laborar amb la tasca que dur a terme el Banc 
d’Aliments de les Comarques de Tarragona. 
 
13/11 al 21/12/18 Organització de la campanya de Nadal de recollida d’aliments i joguines 
per Càrites i Creu Roja de Reus. 
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03/12/18 Assistència de la responsable de la Comissió, M. Dolors Cailà, a la reunió 
convocada pel CICAC, a Barcelona. 
 
10/12/18 Manifest de la Comissió amb motiu del “70è aniversari de la Declaració Universal 
dels Drets Humans” aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides en data 10 de 
desembre de 1948. 
 
24/12/18 Entrega de la recollida d’aliments i joguines a Càritas i Creu Roja de Reus amb 
motiu de la campanya de Nadal que ha organitzar la Comissió 
 

  
 
 
 
6.10 Comissió en defensa dels Drets dels Animals 

 
La Comissió està presidida per dues responsables col·legiades a l’ICAR, Yvonne Figueras 
i Montse Tutusaus. La Comissió està integrada per 8 membres col·legiats i col·legiades de 
l’ICAR: Esther Besora, Jaume de las Heras, Débora García, Jaume Gilabert-Padreny, 
Patricia Márquez, Celestino Rom, Òscar Tera i Laura Van Schilt 
 
Les activitats realitzades per la Comissió durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
 
08/01/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
9/01/18 Presentació per part de la Comissió en Defensa dels Drets dels Animals del primer 
Servei d’Atenció Jurídic Animalista (SOJA) a Reus. Un servei innovador que atendrà de 
forma gratuïta i altruista qualsevol consulta relacionada amb assumptes jurídics, 
administratius o civils que afectin els animals. Es farà el primer divendres de cada mes a la 
seu de l’ICAR, de les 10 hores a les 12 hores del matí. 
 
11/01/18 Col·laboració amb la “Fundació Mona” en fer difusió del calendari solidari MONA 
2018, i promoure la seva venda per tal que la fundació pugui continuar realitzant la seva 
tasca. 
 
25/01/18 Assistència de les responsables de la Comissió, Yvonne Figueras i Montse 
Tutusaus, a la reunió convocada pel CICAC, a Barcelona. 
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26/01/18 Publicació al Blog dels Drets dels Animals del CGAE d’un article de la responsable 
de la Comissió, Montserrat Tutusaus, sota el nom “Las casas de acogida: las grandes 
necesitadas y desconocidas”. 
 
05/02/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
08 i 09/03/18 Assistència a la “II Trobada de comissions, seccions y grups d’estudi dels 
drets dels animals de Col·legi d’Advocats d’Espanya" a Palma de Mallorca. En aquesta 
Trobada la representant de la Comissió, Montserrat Tutusaus, que hi va assistir es va fer 
càrrec de la conferència per la presentació pública del  Servei d’Atenció Jurídic Animalista 
(SOJA). 
 
12/03/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
10/04/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
10/04/18 Reunió amb de la Comissió amb “l’Associació Amics dels Cavalls de Reus”.  
 
07/05/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
31/05/18 Assistència de la responsable de la Comissió, Yvonne Figueras, a les “Jornades 
sobre els Drets dels Animals”, a Barcelona. 
 
11/06/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
16/06/18 Sortida de la Comissió per visitar el santuari de “l’Associació en defensa dels 
equins”. 
 
02/07/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
20/07/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
03/09/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
14/09/18 Publicació al Blog dels Drets dels Animals del CGAE d’un article d’un dels 
membres de la Comissió, Òscar Tera, sota el nom “¿Ocio para el ciudadano o maltrato 
animal? El eterno debate sobre los circos”. 
 
08/10/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
15/10/18 Assistència de responsables de la Comissió, juntament amb la degana, a la reunió 
convocada amb els representants de la Unitat de Servei de Protecció de la Naturalesa de 
la Guàrdia Civil (SEPRONA), a Tarragona. 
 
20/11/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
18/12/18 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR. 
 
 

https://www.abogacia.es/2018/01/26/las-casas-de-acogida-las-grandes-necesitadas-y-desconocidas/
https://www.abogacia.es/2018/01/26/las-casas-de-acogida-las-grandes-necesitadas-y-desconocidas/
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18 a 21/12/18 Organització de la campanya de Nadal de recollida d’aliments, medicaments 
i altres utensilis i productes per a gossos i gats. 
 
Durant al llarg de l’any s’han mantingut diverses reunions amb els agents rurals del cos dels 
Mossos d’Esquadra amb motiu de la col·laboració conjunta per tractar diferents casos de 
maltractaments d’animals. 
 
 

6.11 Secció per la defensa de la Propietat Privada 

 
La Secció està presidida per un responsable col·legiat a l’ICAR, Francesc Garriga i està 
integrada per 7 membres col·legiats i col·legiades de l’ICAR: Lluis Agustench, Josep M. 
Ardévol, Àngel Camacho, Anna M. Fontboté, Josep M. Juncosa, Julio Pardo, Daniel Queral 
i Mari Creu Vilalta. 
 
 
Les activitats realitzades per la Secció durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
08/02/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
05/03/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
09/04/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
26/04/18 Publicació al Diari de Tarragona sobre la creació d’una secció per la defensar la 
propietat davant l’ocupació il·legal 
 
07/05/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
09/05/18 Entrevista del responsable de la Secció a la cadena COPE 
 
21/05/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
11/06/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
09/07/18 Conferència organitzada pel responsable de la Secció, Francesc Garriga, 
juntament amb el responsable de la Comissió de Formació continuada, Sergi Guillén, sobre 
les “Conseqüències de l’entrada en vigor de la Llei 5/18, de l’11 de juny, en relació a 
l’ocupació il·legal d’habitatges”, a càrrec de l’advocat Isidor Garcia Sánchez i de l’advocada 
Cristina Vallejo Ros. 
 
01/10/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
 
03/12/18 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAR 
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7. Activitats Grups de Treball                                                                                                                    
 

7.1 Grup de treball normativa 

 

El grup de treball normativa està integrat per 3 membres de la Junta de Govern de l’ICAR, 
Lluis Alcañiz, Sergi Guillén i Julen Barriola, juntament amb la degana, Encarna Orduna. 
 
Les activitats realitzades per aquest grup durant l’any 2018 han estat les següents: 
 

06/02/18 Reunió del grup de treball per preparar l’esborrany de la reforma de la Normativa 
de l’Advocacia Catalana, a la seu de l’ICAR 
 
17/02/18 Reunió del grup de treball per preparar l’esborrany de reforma del projecte dels 
Estatuts col·legials, a la seu de l’ICAR 
 
23/02/18 Reunió del grup de treball a la seu de l’ICAR 
 
27/07/18 Informació pública: Publicitat del text de la proposta de reforma de la NAC que el 
Consell per tal que els col·legiats i col·legiades puguin efectuar aportacions i presentació 
d’esmenes. 
 
26/09/18 Tramesa nota del President de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals 
del Consejo General de la Abogacía Española, referent a la modificació de la Llei de 
Prevenció de Blanqueig de Capitals pel Real Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, i que 
imposa l’obligació d’inscriure en el Registre Mercantil a aquells professionals que per 
compte aliena prestin determinats serveis a societats mercantils, associacions i altres 
persones jurídiques. 
 
16/11/18 Informació pública: Publicitat del text de la proposta de reforma dels Estatuts 
col·legials per tal que els col·legiats i col·legiades puguin efectuar aportacions i presentació 
d’esmenes. 
 
 
7.2 Grup de treball Jornades Violència de Gènere 4 i 5 d’octubre de 2018 

 
Aquest grup de treball es va crear per organitzar les Jornades de Violència de Gènere, ja 
que la nostra ciutat havia estat l’escollida per a la seva realització. Aquest grup de treball va 
estar integrat per 3 membres de la Junta de Govern de l’ICAR, Cristina Santos, Montserrat 
Mosquera i M. Dolors Cailà, juntament amb la degana. Encarna Orduna. 
 
Les activitats realitzades i destinades a l’organització i coordinació de les Jornades van ser 
les següents: 
 
 
16/02/18 Assistència de la degana, Encarna Orduna, i el secretari, Sergi Guillén, a la reunió 
convocada al CGAE per parlar de l’organització de les jornades, a Madrid  
 
11/05/18 Reunió organitzativa del grup de treball a la seu de l’ICAR 
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20/07/18 Reunió de la degana, Encarna Orduna, juntament amb el President del CICAC, a 
la Diputació de Tarragona 
 
23/07/18 Reunió amb el CGAE per l’organització de les Jornades a la seu de l’ICAR  
 
21/09/18  Reunió organitzativa del grup de treball a la seu de l’ICAR 
 
4 i 5/10/18 Celebració de les VI Jornades de Violència de Gènere 
 

 
 

 

 
 

7.3 Grup de treball de tecnologia 

 
El grup de treball de tecnologia està integrat per 3 membres de la Junta de Govern de 
l’ICAR, Lluis Alcañiz, Sergi Guillén i Jordi Anton, juntament amb la degana, Encarna 
Orduna.  
 
Les activitats realitzades per aquest grup durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
 
22/03/18 Assistència del vice degà, Lluis Alcañiz, a les “III Jornades sobre les noves 
tecnologies en el govern i gestió dels col·legis d’advocats” organitzades pel CGAE i el 
Col·legi d’Advocats de Gijón. 
 

 
 

http://www.advocatsreus.cat/index.php/2018/10/04/teatre-bartrina-reus-acull-vi-jornades-violencia-genere-cgae/20181004_111055/
http://www.advocatsreus.cat/index.php/2018/10/04/teatre-bartrina-reus-acull-vi-jornades-violencia-genere-cgae/whatsapp-image-2018-10-04-at-15-05-02-1/
http://www.advocatsreus.cat/index.php/2018/10/04/teatre-bartrina-reus-acull-vi-jornades-violencia-genere-cgae/whatsapp-image-2018-10-04-at-15-05-02/
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26/04/18 Instal·lació a la sala d’actes un sistema d’enregistrament pels esdeveniments 
col·legials que es celebrin a la nostra seu. 
 
22 i 23/11/18 Assistència del personal responsable del Col·legi a les “Jornades 
tecnològiques” del CGAE, a Madrid 
 
12/11/18 Implementació d’un nou sistema digital de registre d’entrada i sortida anomenat 
Regtel 
 
 
 
7.4 Grup de treball de Sant Raimon de Penyafort 

 
El grup de treball de Sant Raimon està integrat per 2 membres de la Junta de Govern de 
l’ICAR, Cristina Santos i Sergi Guillén, juntament amb la degana, Encarna Orduna i amb la 
col·laboració del GAJ de Reus. 
 
 
Les activitats realitzades per aquest grup estan destinades a organitzar i coordinar les 
activitats, l’acte solemne i el posterior sopar. Enguany els actes realitzats han estat els 
següents: 
 
08/06/18 Celebració del partit de futbol entre advocats i advocades de l’ICAR i els 
funcionaris del partit judicial 
 

 
 
21/06/18 Berenar i animació infantil a la seu de l’ICAR 
 
22/06/18 Vermut de Reus. Aperitiu per tots els companys/es col·legiats/des a la seu 
principal del Col·legi gentilesa de Vermuts Yzaguirre 
 
24/06/18 Regates populars de Sant Pere organitzat pel Grup d’Advocats Joves al Club de 
Rem “Vent d’Estrop” de Cambrils 
 
02/07/18 Torneig de pàdel organitzat pel GAJ al Club Starpadel de Tarragona 
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03/07/18 Recepció dels nous togats i togades a la seu de l’ICAR 
 

  
 
 
06/07/18 Celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort amb els següents actes 
programats: 
 

. Celebració eucarística en sufragi pels companys i companyes difuntes a l’Església 
de Sant Joan de Reus 

 
. Celebració de l’acte solemne de Sant Raimon de Penyafort a l’Auditori Higini Anglès 
de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona 
 
. Sopar al Restaurant Mas Folch 

 
A part de tots aquests actes es va organitzar una exposició fotogràfica sota el tema: 
“Igualtat, conciliació professional i personal” i el II Concurs de microrelats. 
 
 
7.5 Grup de Treball de comunicació i revista digital  

 
El grup de treball de comunicació i revista digital està integrada per 3 membres de la Junta 
de Govern de l’ICAR, Sergi Guillén, Jordi Anton i Gerard Fort, juntament amb la degana, 
Encarna Orduna. A més a més, comptem amb la col·laboració externa d’una periodista, 
Cristina Valls, que s’ocupa de les xarxes socials del Col·legi, emplena els continguts de la 
web, i cobreix tots els actes que tinguin relació en l’activitat col·legials per tal de fer-ne 
difusió als mitjans públics. 
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Les activitats realitzades per aquest grup durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
 
03/04/18 Difusió del 2n número de la Revista digital de Ple Dret 
 
19/12/18 Difusió del 3r número de la Revista digital de Ple Dret 
 
Cal destacar que s’ha fet una gran tasca de col·laboració amb els mitjans de premsa local 
amb nombroses publicacions al Diari Tarragona, Revista digital....Així mateix, també s’ha 
fet una gran feina de comunicació a través de les xarxes socials amb facebook i twitter. 
 
Enguany s’ha continuat amb l’elaboració setmanal dels resums de les activitats col·legials. 
  
 

8. Activitats Grup Advocats Joves 
 

El Grup d’Advocats Joves de l’ICAR és una agrupació formada per advocats i advocades 
joves i que es va constituir per vetllar pels interessos dels joves advocats. 
 
A aquest efecte, el Grup té com objectius l'estudi dels problemes específics d'aquest 
col·lectiu, el trasllat de les seves propostes i preocupacions a la Junta de Govern del 
Col·legi, el foment de les relacions entre els seus membres i amb companys d'altres 
col·legis, i la promoció d'activitats culturals i socials, entre d'altres. 
 
Les principals activitats realitzades pel GAJ durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
26/01/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
27/01/18 Assistència de la presidenta del GAJ, Anna M. Cabañero, juntament amb els 
membres de la Junta de Govern del GAJ, Lidia Lobato i Mikel Ochoa, a la reunió del JAC, 
a Barcelona 
 
16/02/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
26/02/18 Celebració de l’Assemblea General Ordinària 
 
27/02/18 Conferència sobre “Aspectes materials i processals en matèria de família”, a 
càrrec de la jutge de família adscrita als jutjats de Reus, senyora Maria Martín Lázaro. 
 
9 a 11/03/18 Assistència de la presidenta, Anna M. Cabañero, a la reunió trimestral 
organitzada pel CEAJ, a Àvila 
 
14/03/18 Conferència sobre “Aspectes processals de l’acomiadament”, a càrrec del jutge 
titular del Jutjat Social de Reus, senyor Francisco Javier Martínez Cano. 
 
16/03/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ  
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07/04/18 Assistència de la presidenta del GAJ, Anna M. Cabañero, juntament amb els 
membres de la Junta de Govern del GAJ, Lidia Lobato i Mikel Ochoa, a la reunió del JAC, 
a Tarragona. 
 
05/04/18 Comunicat conforme s’ha acordat la confecció d’un carnet d'us personal i 
intransferible amb el que els membres de l’agrupació compten amb un seguit d'avantatges, 
promocions a comerços, restaurants i en activitats d'oci 
 
15/04/18 Organització d’un tast de vins i dinar 
 
27/04/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
04/05/18 Va tenir lloc quatre sessions sobre el sexting a l’IES de les Borges del Camp, a 
càrrec de la presidenta del GAJ, Anna M. Cabañero, juntament la Lidia Lobato, membre de 
la Junta de Govern del GAJ 
 
10/05/18 Va tenir lloc dues sessions sobre el sexting a l’IES de Miami Platja, a càrrec Sergi 
Montaña, membre de la Junta de Govern del GAJ 
 
21/05/18 Organitzen un taller sobre “El delicte lleu”, la seu  de l’ICAR 
 

  
 
22/05/18 Sessions formatives organitzades pel GAJ, juntament amb la Comissió de Drets 
Humans, als Instituts d’Educació Secundària de la demarcació sobre ”Les conseqüències 
penals que la difusió d’imatges per les xarxes socials poden comportar” 
 
25/05/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
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08/06/18 Organització del partit de futbol entre els/les advocats/des del Col·legi d’Advocats 
de Reus i els funcionaris del partit judicial de Reus, amb motiu de la festivitat de Sant 
Raimon. 
 
15/06/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
24/06/18 Organització de les regates populars de Sant Pere al Club de Rem “Vent d’Estrop” 
de Cambrils, amb motiu de la festivitat de Sant Raimon. 
 
02/07/18 Organització del torneig de pàdel al Club Starpadel de Tarragona, amb motiu de 
la festivitat de Sant Raimon. 
  
14/07/18 Assistència de la presidenta del GAJ, Anna M. Cabañero, juntament amb el Sergi 
Montaña, membre de la Junta de Govern del GAJ, a la reunió del JAC, a Tortosa. 
 
20/09/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
22/09/18 Celebració de la reunió del JAC a la seu de l’ICAR 
 
26/10/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
31/10/18 Amb motiu del dia de l’Advocacia Jove es va organitzar un vermut a la seu de 
l’ICAR 
 
29/11/18 Celebració reunió Junta de Govern del GAJ 
 
12/12/18 Taller pràctic sobre el sistema de gestió SIGA  
 
14/12/18 Organització del sopar de Nadal col·legial 
 
 

9. Previsió social per advocats i advocades 
 

 

9.1 Mútua d’Advocats de Catalunya 

 
El delegat de la Mútua d’Advocats de Catalunya que representa a l’ICAR és el diputat 5è 
de la Junta de Govern, Julen Barriola. 
 
Les activitats realitzades per la Mútua d’Advocats durant l’any 2018 han estat les següents: 
 
17/01/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
21/02/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
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21/03/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
18/04/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
16/05/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
13/06/18 Assistència del delegat, Julen Barriola, a la reunió anual de la Mútua de 
l’Advocacia, a Barcelona 
 
20/06/18 Assistència del representant, Julen Barriola,  a la reunió anual de la Mútua de 
l’Advocacia, a Barcelona 
 
03/07/18 Assistència del personal responsable del Col·legi, M. José Sobrido, a la reunió 
anual de la Mútua de l’Advocacia, a Barcelona 
 
19/09/18 Assistència del representant, Julen Barriola,  a la reunió anual de la Mútua de 
l’Advocacia, a Barcelona 
 
17/10/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
14/11/18 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
 

9.2 Mutualidad General de la Abogacía 

 
 
La delegada de la Mutualidad General de la Abogacía que representa a l’ICAR és la 
diputada 4a de la Junta de Govern, Cristina Santos. 
 
Les activitats realitzades per la Mutualidad General de la Abogacía durant l’any 2018 han 
estat les següents: 
 
26/04/18 Assistència de la delegada, Cristina Santos, a la reunió de delegats de la 
Mutualidad de la Abogacía, a Madrid 
 
27/04/18 Celebració de la reunió territorial de la Mutualidad de la Abogacía a l’ICAR 
 
03/05/18 Publicitat que la Fundació Obra Social de l’advocacia espanyola convoca ajudes 
per a viatges i estances en balnearis per a pensionistes de la Mutualidad. 
 
09/06/18 Assistència de la delegada, Cristina Santos,  a l’Assemblea General anual de la 
Mutualidad de la Abogacía, a Madrid 
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4, 5 i 6/10/18 Assistència del personal responsable del Col·legi a les “Jornades de formació 
de la Mutualidad General de la Abogacía”, a Madrid. 
 
17/10/18 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
 
26/10/18 Assistència de la delegada, Cristina Santos,  a la reunió de delegats de la 
Mutualidad de la Abogacía, a Madrid 
 
5, 6 i 7/11/18 Assistència de la delegada, Cristina Santos,  a les “Jornades de formació de 
la Mutualidad General de la Abogacía”, a Madrid. 
 
26/11/18 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía, atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 


