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Ignasi Puig Ventalló, Encarna Orduna Pardo i Julio J. 
Naveira (Imatge del CICAC) 

1. Activitats Deganat  
 

 

GENER 
 
11/01/19 Assistència a la reunió del Ple del Consell de l’Advocacia Catalana (en endavant 
CICAC), a Barcelona 
 
11/01/19 Presentació pública als mitjans de comunicació del nou president i vicepresidenta 
del CICAC, nomenaments duts a terme durant el darrer ple celebrat per la institució, el 27 
de desembre de 2018 
 

  
 
11/01/19 Assistència a la Comissió d’Ordenació Professional del Consejo General de la 
Abogacía Española (en endavant CGAE), a Madrid 
 
14/01/19 Nomenament de la degana com a nova vicepresidenta del CICAC 
 
18/01/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Reus (en endavant ICAReus)  
 
21/01/19 Reunió amb el president del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, 
senyor Fabián C. Huguet Tous, a la seu de l’ICAReus  
 
23/01/19 Reunió amb el primer secretari i regidor de l’Ajuntament de Reus, senyor Andreu 
Martín 
 
25/01/19 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi de 
l’Advocacia de Lleida 
 
30/01/19  Assistència a la Comissió d’Ordenació Professional del CGAE, a Madrid 
 
31/01/19 Assistència a la Comissió de Violència de Gènere i d’Igualtat del CICAC, a 
Barcelona 
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FEBRER 
 

01/02/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
07/02/19 Assistència a la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia del CGAE, 
a Madrid 
 
08/02/19 Assistència a la reunió del Fòrum Europa, a Madrid 
 
08/02/19 Assistència a la reunió del Ple del CGAE, a Madrid 
 
14/02/19 Assistència a la Comissió de Violència de Gènere i d’Igualtat del CICAC, a 
Barcelona 
 
15/02/19 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona 
 
18/02/19  Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona 
 
21/02/19  Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
22/02/19 Assistència a la celebració de la festivitat de Sant Raimon del Col·legi de 
l’Advocacia de Tortosa 
 
25/02/19 Primera sessió del Deganat Obert de l’ICAReus per atendre consultes i propostes 
dels col·legiats i col·legiades 
 
25/02/19 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona 
 
26/02/19 Assistència a la Comissió de Violència de Gènere i d’Igualtat del CICAC, a 
Barcelona 
 

28/02/19 Assistència al “II Congrés de Violència de Gènere i Igualtat”, celebrat al Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. 

 

 

MARÇ 
 
01/03/19 Reunió amb Cristina Valls per tractar temes de comunicació i revista digital 
 
06/03/19 Assistència a la reunió del Ple extraordinari del CGAE, a Madrid 
 
08/03/19 Reunió, acompanyada de la responsable de la Comissió del Torn d’Ofici, Cristina 
Santos, amb  la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragon,  per a tractar temes 
relacionats amb la tramitació de la justícia gratuïta, a la seu de l’ICAReus 
 
08/03/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
 



5 

            Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus                Memòria anual 2019 

 

13/03/19 Assistència a la Comissió d’Ordenació Professional i a la Subcomissió de Consum 
i Competències del CGAE, a Madrid 

 

 
 

15/03/19 Assistència a la primera reunió constitutiva de l’Observatori de Justícia en 
Violència Masclista, a Barcelona 
 
18/03/19 Assistència a la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona 
 
18/03/19 Assistència a la reunió de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes 
del CICAC, a Barcelona 
 
21/03/19 Assistència a la Comissió Permanent del CGAE, a Madrid 
 
22/03/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
25/03/19 Assistència al Ple del CICAC, a Barcelona 
 
27/03/19 Deganat Obert a l’ICAReus 
 
27/03/19 Assistència a la Junta General Ordinària de l’ICAReus 
 
29/03/19 Assistència al Ple del CGAE, a Madrid 
 
 

(Imatge CICAC) 

15/03/19 Assistència, com a 
vicepresidenta del CICAC, a una reunió 
amb el president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, a Barcelona 

 

14/03/19 Presentació del “Curs de 
llenguatge inclusiu”, com a responsable 
de la Comissió de Violència de Gènere i 
Igualtat del CICAC, a Barcelona 
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ABRIL 
 
 
03/04/19 Signatura del conveni de reciprocitat en la prestació de serveis bàsics amb el 

Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, a Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/04/19 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona 
 
10/04/19 Assistència a la “XVI Jornada Financera de la Mutualidad de la Abogacía”, que va 
tenir lloc a Caixa Fòrum de Barcelona 
 
11/04/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
 

 
 
 
15/04/19 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona 

12/04/19 Assistència a la celebració de la 
festivitat de Sant Raimon del Col·legi de 
l’Advocacia de Vic 
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24/04/19 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CGAE, a Madrid 
 
29/04/19 Deganat Obert de l’ICAReus 
 
25/04/19 Assistència al tast de cerveses organitzat pel Grup d’Advocats Joves, al 
Restaurant Les Tines de Reus a càrrec de l’enòleg Gerard Llauradó. 
 
26/04/19 Assistència a la reunió amb les responsables de la Comissió del Torn d’Ofici, 
senyores Montserrat Mosquera i Cristina Santos, i el responsable de la Central de Guàrdies 
per a coordinar el servei, a l’ICAReus 
 
26/04/19 Assistència, juntament amb el responsable del Màster d’Accés a l’Advocacia del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus, senyor Gerard Fort, a l’acte de graduació dels alumnes del 
Màster d’Accés a l’Advocacia celebrat a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV de 
Tarragona 
 
29/04/19 Deganat obert de l’ICAReus 
 
 

MAIG 
 

 
 
 

(Imatge Canal Reus TV) 

16/04/19 Entrevista al Canal Reus 
TVA amb motiu de l’aprovació de la 
creació del Jutjat de 1a Instància 
núm.8 de Reus 

 

03/05/19 Assistència a la Festivitat de 

Sant Raimon del Col·legi de l’Advocacia 
de Manresa. 
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06/05/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
08, 09 i 10/05/19 Assistència acompanyada per membres de la Junta de Govern del Col·legi 
de l’Advocacia de Reus, al XII Congrés Nacional de l’Advocacia 2019 a Valladolid, que 
aquest any ha tingut com a tema central les noves tecnologies, la transformació social i 
tecnologia. 
 

 
  
 

14/05/19 Assistència a la Comissió d’Ordenació del CEGAE, a Madrid 
 
17/05/19 Assistència a la festivitat de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi de l’Advocacia 
de Mataró 
 
20/05/19 Assistència a la presentació, dels informes elaborats per la Càtedra del CICAC i 
la UAB amb el títol “Observatori Social i Econòmic de la Justícia”, sobre l’estat de 
l’Administració de Justícia de Catalunya durant l’any 2018 i la Llei de Segona Oportunitat, 
respectivament, a Barcelona 

 
 
 

 
 

Fernando Candela i Encarna Orduna 
parlen sobre la regulació de la publicitat 
dels despatxos d’advocats i advocades 
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20/5/19 Assistència a la Comissió Permanent del CGAE, a Madrid 
 
23/05/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
24/05/19 Assistència a la reunió amb les responsables de la Comissió del Torn d’Ofici del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus, les senyores Montserrat Mosquera i Cristina Santos i la 
Policia Local de Cambrils per tractar sobre la coordinació en l’assistència al detingut a 
l’ICAReus 
 

 
 
27/05/19 Assisteix al Ple del CICAC, a Barcelona 
 
29/05/19 Deganat Obert de l’ICAReus 
 
31/05/19 Assistència a la Festivitat de Sant Raimon del Col·legi de l’Advocacia de Terrassa 
 
 

JUNY 
 

 
 
03/06/19 Assistència a la Comissió Permanent del CGAE, a Madrid 
 
04/06/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 

01/06/19 Assistència a la reunió de 
deganes del CGAE que va tenir lloc a Sant 
Sebastià. 

24/05/19 Assistència a la festivitat de Sant 
Raimon de Penyafort del Col·legi de l’Advocacia 
de Tarragona. 
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07/06/19 Assistència a la Comissió de la Comissió de Relacions amb l’Aadministració de 
Justícia del CGAE, a Madrid 
 
07/06/19 Assistència al Ple del CGAE, a Madrid 
 
12/06/19 Assistència a la reunió del Grup de Treball per a preparar els actes de la festivitat 
de Sant Raimon de l’ICAReus 
 
13/06/19 Assistència a l’acte de clausura del curs de Dret Immobiliari organitzat pel Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona i el CICAC, a Barcelona 
 
14/06/19 Assistència a la festivitat de Sant Raimon del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell 
 
17/06/19 Assistència a la reunió de la Comissió Permanent del CICAC, a Barcelona 
 
17/06/19 Assistència al Ple del CICAC, a Barcelona 
 
20/06/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
20/06/19 Participació en la clausura de la Jornada de la Justiciabilitat dels crims contra la 
Humanitat, amb el Títol “Que se n’ha fet de la memòria històrica?”, organitzat pel CICAC, 
que va tenir lloc al Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/06/19 Assistència a la Festivitat de Sant Raimon del Col·legi de l’advocacia  de Figueres. 

 

25/06/19 Deganat Obert de l’ICAReus 

 

26/06/19 Assistència a la reunió de la Comissió d’Ordenació Professional del CGAE, a 

Madrid 
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28/06/19 Assistència a la festivitat del Col·legi de l’Advocacia de Sant Feliu. 
 
 

JULIOL 
 

02/07/19 Assistència juntament amb el responsable del Màster d’Accés a l’Advocacia, 

senyor Gerard Fort i Robert, a la reunió amb els responsables de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV per tractar sobre el Màster d’Accés a l’Advocacia, a Tarragona 

 

03/07/19 Assistència juntament amb el senyor Julen Barriola, responsable de la Comissió 

de Relacions amb l’Administració de Justícia del Col·legi de l’Advocacia de Reus, a la reunió 
amb el president de l’Audiència Provincial de Tarragona, a Tarragona 
 
04/07/19 Assistència a la Reunió de la Junta de Govern l’ICAReus 

 

05/07/19 Assistència a la festivitat de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi de l’Advocacia 

de Girona. 

 

 

27/06/19 Assistència en qualitat de 

vicepresidenta del CICAC, a la sisena 
edició dels Premis “Valors” organitzats 
pel CICAC, a Barcelona 

28/06/19 Participació a la cloenda del 2nd 
Women Business & Justice European 
Forum (2019), que va tenir lloc al Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. 

 



12 

            Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus                Memòria anual 2019 

 

 
 

12/07/19 Assistència  al 4rt. Congrés de l’Advocacia de Barcelona, que va tenir lloc a la seu 

del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
 
12/07/19 Assistència acompanyada del secretari de la Junta de Govern del Col·legi de 

l’Advocacia de Reus, senyor Sergi Guillén, a la Nit de Gala organitzada pel Col·legi i 
Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Provincia de Tarragona, que va tenir 
lloc al Centre de Convencions “La Boella” a Tarragona 

 

 
 

18/07/19 Assistència a la Subcomissió de Competència i de Consumidors del CGAE, a 

Madrid 

 

19/07/19 Reunió amb representants dels Serveis Territorials de la Conselleria de Justícia. 

 

19/07/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 

24/07/19 Deganat Obert de l’ICAReus 

 

 

 

11/07/19 Assistència al lliurament del XIIIè Premi Agustí 

Juandó i Royo atorgat pel CICAC al lletrat Sr. August Gil 
Matamala, al Paranimf de la Universitat de Barcelona  
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SETEMBRE 
 

 
4/09/19 Assistència a la reunió de l’executiva de la Comissió d’Ordenació Professional del 

CEGAE, a Madrid 
 

6/09/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 

 

10/09/19 Assistència a la subcomissió de prevenció de blanqueig de capitals del CEGAE, 

a Madrid 
 

18/09/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 

18/09/19 Assistència a la recepció als nous togats, juntament amb el Grup d’Advocats Joves 

de Reus. 
 

19/09/19 Assistència al Vermut de Reus organitzat amb motiu de la festivitat de Sant 
Raimon de l’ICAReus 
 
19/09/19 Assistència a l’entrega de Guardons de la Ciutat a l’Ajuntament de Reus. 

 
20/09/19 Assistència a la Festivitat de Sant Raimon de l’ICAReus 

 

 

3/09/19 Signatura del conveni de 

col·laboració amb el Banc de Santander. 
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30/09/19 Deganat Obert de l’ICAReus 

 
 

OCTUBRE 
 

09/10/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 

30/10/19 Deganat Obert de l’ICAReus 

 
25/10/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 
30/10/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
 

NOVEMBRE 
 
15/11/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 
19/11/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
25/11/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
22/11/19 Assistència al Ple del CGAE, a Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imatge CGAE) 

30/09/19 Entrega del premi al guanyador del III 

Concurs de microrelats, al company Josep M. Pons 
Benejam 
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DESEMBRE 

 
13/12/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus. 

 
19/12/19 Presa de possessió dels càrrecs electes de degana, tresorer, bibliotecari, diputat 
2n, diputada 4a i diputada 6a. : 
 
•Sra. M. Encarnación Orduna Pardo, col·legiada ICAREUS núm. 471, al càrrec de degana. 
•Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, col·legiat ICAREUS núm. 516, al càrrec de tresorer. 
•Sr. Jordi Anton Garcia, col·legiat ICAREUS núm. 815, al càrrec de bibliotecari. 
•Sr. Gerard Fort i Robert, col·legiat ICAREUS núm. 698, al càrrec de diputat 2n. 
•Sra. Cristina Santos Baldomir, col·legiada ICAREUS núm. 662, al càrrec de diputada 4a. 
•Sra. Pilar Esteban Rodríguez, col·legiada ICAREUS núm. 722, al càrrec de diputada 6a. 
 

19/12/19 Lliurament del que es va recollir amb motiu de la campanya de joguines i 
aliments a favor de Càritas Diocesana de Reus i Creu Roja de Reus, entitats amb 
les quals disposem de convenis de col·laboració. 
 
19/12/19 Assistència a la reunió del Ple del CICAC, a Barcelona. 
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2. Junta de Govern 
 

 

GENER 
 
18/01/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
 

FEBRER 
                                                    
 
01/02/19 Reunió amb la Junta del GAJ de Reus  
 
01/02/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
21/02/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
27/02/19 Publicitat del conveni que ha signat el Consejo General de la Abogacía Española 
amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, amb l’objectiu de 
fomentar l’accés a la documentació privada 
 
 

MARÇ 
 
08/03/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
08/03/19 Comunicat de la Junta amb motiu del “Dia Internacional de la Dona” 
 
22/03/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAR. 
 
27/03/19 Celebració de la primera Assemblea General Ordinària on es van aprovar per 
unanimitat la liquidació dels comptes de l’any  2018 
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ABRIL                                                                                            
                                                                                                                      
05/04/19 Reunió amb la Junta del GAJ de Reus 
 
09/04/19 Reunió de la Junta de Govern amb els serveis jurídics del CGAE per iniciar els 
tràmits per a la implementació del Compliance, a la seu de l’ICAReus 
 
11/04/19 Assistència a la reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
16/04/19 S’inicia la primera fase de les modificacions dels espais col·legials, acordades per 
la Junta de Govern, amb l’objectiu de millorar els serveis d’atenció i optimitzar els espais 
del Col·legi. També s’ha millorat l’organització dels armaris de les togues per tal que estiguin 
més amplies i s’han adquirit penjadors nous més resistents 

 

27/03/19 Celebració de l’Assemblea 
General Extraordinària on es va 
aprovar per unanimitat el projecte 
d’Estatuts del Col·legi amb les 
observacions i modificacions 
proposades pel Departament de 
Justícia i la modificació de l’article 
3.1.b del Reglament general dels 
serveis de defensa i d’ofici i 
d’assistència jurídica gratuïta del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus 
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MAIG 
 
06/05/19 Reunió Junta de Govern de l’ICAReus. 
 
08 al 10/05/19 Assistència al “XII Congrés Nacional de l’Advocacia 2019”, a Valladolid  

 

 
 

 
 

20/05/19 La Junta de Govern acorda actualitzar i adaptar la pàgina web col·legial a les 
necessitats actuals de tots els lletrats i lletrades i de la ciutadania. Així mateix, l’objectiu 
d’aquesta nova web és que sigui més àgil, intuïtiva i amb uns continguts i noves eines 
d’utilitat, com ara la sol·licitud de cita prèvia per tramitar la justícia gratuïta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
23/05/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
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JUNY                                                                                            
 
04/06/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
08/06/19 Cristina Santos en representació de l’ICAReus, assisteix a l’Assemblea General 
de la Mutualidad de la Abogacía a Madrid 
 

10/06/19 La secretaria de la seu principal del Col·legi d’Advocats es converteix en una 
“Oficina d’atenció col·legial”. 

 Així mateix, s’instal·la a la mateixa seu una “Oficina d’atenció a la ciutadania”. Amb un 
despatx destinat exclusivament a l’atenció dels ciutadans. En aquest despatx, i prèvia cita, 
s’atenen tots els divendres als ciutadans que tingui qualsevol dubte, queixa, 
tramitació...                       

D’aquesta manera l’atenció col·legial i l’atenció ciutadana quedarà diferenciades tenint cada 
servei el seu propi espai i aconseguint la privacitat necessària que això requereix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/06/19 Canvi de denominació del Col·legi. Publicació al DOGC núm. 7911, dels nous 
Estatuts del Col·legi de l’Advovacia de Reus, que comporten un canvi de denominació. 
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18/06/2020 Obtenció de la renovació del certificat ISO 

 

 

 
 
 
 
 
 
20/06/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
 

JULIOL                                                                                            
 
04/07/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
12/07/19 Assistència del secretari de la Junta de Govern i de la degana en representació 

de l’ICAReus, a la Nit de Gala organitzada pel col·legi i Associació d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de la Provincia de Tarragona. 
 
19/07/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
 

SETEMBRE                                                                                             
 
06/09/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
18/09/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
18/09/19 Assistència a la recepció als nous togats, juntament amb el Grup d’Advocats Joves 

de Reus. 
 

20/09/20 Assistència a la Festivitat de Sant Raimon de l’ICAReus 
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OCTUBRE                                                                                            
 

09/10/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 

 
25/10/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 

 
30/10/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 

 

 

NOVEMBRE                                                                                             
 
15/11/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
19/11/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
19/11/19 Junta General extraordinària en la que s’acorda considerar candidats i candidates 
electes a l’única candidatura presentada composta per: 
 
•Sra. M. Encarnación Orduna Pardo, col·legiada ICAREUS núm. 471, al càrrec de degana. 

•Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, col·legiat ICAREUS núm. 516, al càrrec de tresorer. 

•Sr. Jordi Anton Garcia, col·legiat ICAREUS núm. 815, al càrrec de bibliotecari. 

•Sr. Gerard Fort i Robert, col·legiat ICAREUS núm. 698, al càrrec de diputat 2n. 

•Sra. Cristina Santos Baldomir, col·legiada ICAREUS núm. 662, al càrrec de diputada 4a. 

•Sra. Pilar Esteban Rodríguez, col·legiada ICAREUS núm. 722, al càrrec de diputada 6a. 

 
25/11/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 
 
 

DESEMBRE                                                                                           

13/12/19 Reunió de la Junta de Govern de l’ICAReus 

 

 

19/12/19 Celebració de la segona Assemblea General 
Ordinària on es van aprovar per unanimitat el 
pressupost dels comptes de l’any  2020 

https://www.picuki.com/media/2202299618792078432
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19/12/19 Lliurament del que es va recollir amb motiu de la campanya de joguines i aliments 
a favor de Càritas Diocesana de Tarragona de Reus i Creu Roja Reus, entitats amb les 
quals disposem de convenis de col·laboració. 
 

  

19/12/19 Celebració de la Junta General 
Extraordinària aprovació de la modificació 
del Reglament del SOJ en relació al seu 
art. 6b i presa de possessió dels càrrecs 
electes de degana, tresorer, bibliotecari, 
diputat 2n, diputada 4a i diputada 6a.  
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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 2019 expressen 
la imatge fidel del patrimoni i situació financera del l’ICAR. El balanç abreujat de la situació 
de l’any 2019 ha estat el següent: 

 

 

DESPESES 

 

Capítols Pressupost 2019 Liquidació 2019 

Capítol I     

      

I-1 Despeses representació Deganat                        4.272,00                             4.279,12      

I-2 Despeses Junta de Govern                        5.000,00                             3.929,80      

I-3 Congrés de l'Advocacia                        3.700,00                             3.383,41      

I-4 Despeses reunió personal col·legiats                        1.600,00                                891,17      

I-5 Jornades vàries                        1.200,00                                573,85      

Resultat capítol I                      15.772,00                           13.057,35      

      

Capítol II     

      

II-1 Subscripcions, biblioteca i base dades                        4.400,00                             1.082,61      

II-2 Premsa                            615,00                                524,40      

II-3 Promoció llibres                         2.000,00                             4.085,79      

II-4 Gestió de biblioteca                        1.200,00                             1.000,00      

II-5 Manteniment web                        4.450,00                             4.631,18      

II-6 Revista digital                        3.400,00                             1.257,73      

Resultat capítol II                      16.065,00                           12.581,71      

      

Capítol III     

      

III-1 Quota Consell                       14.280,00                           11.850,00      

III-2 Quota Consejo                      17.178,07                           17.843,28      

Resultat capítol III                      31.458,07                           29.693,28      

      

Capítol IV     

     

IV-1 Gestoria                        1.400,00                             2.074,09      

IV-2 Salaris                   128.000,00                          142.677,15    

IV-3 TC-1                      40.000,00                           38.344,01      

IV-4 Altres                        1.000,00                             3.691,33      

Resultat capítol IV                   170.400,00                        186.786,58      
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Capítol V     

      

V-1 Material oficina                        4.000,00                             4.641,93      

V-2 Telèfon i fax                        6.200,00                             6.186,33      

V-3 Electricitat                        5.000,00                             5.736,47      

V-4 Neteja i material                        6.500,00                             6.537,21      

V-5 Fotocopiadora                         4.550,00                             4.179,97      

V-6 Correus i missatgeria                        4.100,00                             3.953,82      

V-7 Begudes                        2.400,00                             2.996,70      

V-8 Impremta                           800,00                             1.796,85      

V-9 Aigües de Reus                           250,00                                253,43      

V-10 Manteniment i material informàtic                         4.000,00                             6.190,52      

V-11 Renting fotocopiadores                        1.815,00                             1.815,00      

V-12 Renting ordinadors                        1.097,13                             1.410,43      

Resultat capítol V                      40.712,13                           45.698,66      

      

Capítol VI     

      

VI-1 Manteniment SIGA                      10.000,00                           10.579,43      

VI-2 Kit signatura digital                         400,00                                185,00      

VI-3 Targes ACA                            00,00                                508,40 

VI-4 Sistema Regtel                      1.550,00                           1.533,45      

Resultat capítol VI                      11.950,00                           12.806,28      

      

Capítol VII     

     

VII-1 Comunitat                         5.862,80      5.862,80 

VII-2 Assegurança seu col·legial                           834,68      842,47 

VII-3  Manteniment i reparacions immoble                        3.100,00      2.408,09 

Resultat capítol VII                        9.797,48                             9.113,36      

      

Capítol VIII     

      

VIII-1 Tributs i taxes                        4.300,00                             4.586,52      

VIII-2 Comptabilitat i assessoria fiscal                        6.098,40                             6.115,34      

VIII-3 Auditoria                        1.602,80                             1.604,31      

VIII-4 Protecció de dades                           540,60                                617,10      

Resultat capítol VIII                      12.541,80                           12.923,27     

      

Capitol IX     

      

Festa Sant Raimon                        9.500,00                         8.555,09      

Resultat capítol IX                        9.500,00                           8.555,09      

      

Capítol X     

      

X-1 Despeses bancàries                        980,00                             1.506,54      

Resultat capítol X                        980,00                             1.506,54      
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Capítol XI     

      

PRC 
                       

101.235,30                        103.722,06      

Resultat capítol XI                     101.235,30                          103.722,06     

      

Capítol XII     

      

Paper Col·legi                             0,00                  0,00 

Resultat capítol XII                             0,00                               0,00                              

      

Capítol XIII     

      

XIII-1 Central guàrdies                        6.700,00                             6.534,00      

XIII-2 SOM                        4.945,50                             8.568,00     

Resultat capítol XIII                      11.645,50                           15.102,00      

      

Capítol XIV     

      

XIV-1 Cursos formació ICAR i Consell                        2.000,00                                985,60      

XIV- 2 Jornades i Congressos de formació                               0,00                                    0,00      

XIV- 3 Màster d'Accés a l'Advocacia                      12.300,00                           12.980,00      

Resultat capítol XIV                      14.300,00                           13.965,60      

      

Capítol XV     

      

Publicitat 
                                                    

0,00   
                                 

665,49        

Resultat capítol XV                                0,00                
                                                    

665,49        

      

Capítol XVI     

      

XVI-1 Altres                           240,59      
                                      

3.706,72      

XVI-2 Imprevistos                           800,00                                   0,00                                       

XVI-3 Amortitzacions - Inversions                      11.324,16                           14.924,18      

XVI-4 Reconeixements                        1.600,00                       1.571,43 

Resultat capítol XVI                      13.964,75                           20.202,33      

   

TOTAL                     460.322,03                        486.379,60      

 

 

INGRESSOS 

 

Capítol I     

     

Col·legiacions     

I-1 Quota incorporació                        1.200,00                             150,00      

I-2 Quota incorporació Màster      

Resultat capítol I                        1.200,00                             150,00      
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Capítol II     

     

Quotes     

II-1 1r any exercici                           800,00                                337,50      

II-2  2n any exercici                        2.514,96                             2.425,14      

II-3  3r any exercici                        2.874,24                             3.387,98      

II-4 més 3 anys exercici                   198.957,60                         191.875,50     

II-5 no exercents                      15.480,00                           16.120,00      

II-6 no residents                        4.867,20                             4.826,84      

Resultat capítol II                   225.494,00                        218.972,96      

      

Capítol III     

      

Sosteniment Consell/Consejo     

III-1 Quota Consell                      14.280,00                           11.800,00      

III-2 Quota Consejo                      17.178,07                           17.099,81      

Resultat capítol III                      31.458,07                           28.899,81      

      

Capítol IV     

      

Festa Sant Raimon 
                         

4.500,00    
                         

3.752,95    

Resultat capítol IV 
                         

4.500,00                            3.752,95    

      

Capítol V     

      

V-1 Paper Col·legi                            300,00                                141,79      

V-2 Registre documents                            520,00                                475,24      

V-3 Certificats                            200,00                                129,00      

V-4 Passis presó                           100,00                                218,31      

V-5 Informes honoraris                        1.500,00                             4.205,50      

V-6 PIC                             74,37 

Resultat capítol V                        2.620,00                             5.244,21      

      

Capítol VI     

      

VI-1 Fotocopiadora i fax                           700,00                                 177,52      

VI-2 Begudes                           150,00                                 105,60      

VI-3 Telèfon                              10,00                                   51,00      

Resultat capítol VI                        860,00                                334,12      

      

Capítol VII     

      

VII-1 Carnet professional                           500,00                                459,19      

VII-2 Kit signatura electrònica                           300,00                                246,02      

Resultat capítol VII                            800,00                                705,21      
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Capítol VIII   

   

PRC 
                       

101.235,30    
                       

99.856,83    

Resultat capítol VIII                     101.235,30                           99.856,83      

      

Capítol IX     

      

X-1 Subvenció torn d'ofici i SOJ 
                       

52.331,40                         54.508,10      

X-2 Subvenció mediació                        4.945,50                             9.655,75      

Resultat capítol IX                      57.276,90                           64.163,85      

      

Capítol X     

     

X-1 Cursos formació ICAR i Consell                         1.500,00                             2.095,00     

X-2 Màster Accés Advocacia 
                                                   

23.389,95      
                       

22.160,75    

X-3 Jornada i Congressos de formació 
                                             

0,00                               0,00    

X-4 Promoció llibres                         2.500,00                             3.758,35      

Resultat capítol X                      27.389,95                           28.014,10      

      

Capítol XI     

      

XI-1 Recàrrec rebuts retornats                           500,00                                813,70      

XI-2 Mútua Advocats CAT                        2.800,00                             5.435,13      
XI-3 Mutualitat Gral Advocacia 

Espanyola                        1.450,00                             1.500,00      

XI-4 Altres                           737,81      
                            

2.875,63      

XI-5 Convenis                        2.000,00                                 826,45      

Resultat capítol XI                        7.487,81      
                       

11.450,91       

   

TOTAL                   460.322,03                          461.544,95    

 

 
Durant aquest any s’han fet diverses inversions i actuacions destinades a millorar les 
instal·lacions i serveis per als col·legiats i col·legiades., que han estat les següents: 
 

 Adquisició d’una una nova taula al despatx de reunions de la seu ubicada a l’edifici 

judicial i remodelació de l’espai col·legial. 

 Adquisició de penjadors nous més resistents per penjar les togues i fer penjadors 

nominatius per les togues privades. 

 Instal·lació de dues línies d’internet cablejades a l’aula de formació. 

 Actualització de la senyalització dels extintors per adequació a la nova normativa. 

 Canvi dels discs durs a SSD per tal d’actualitzar el ordinadors que estan al servei del 
col·legiat. 

 Adquisició de dues impressores per l’oficina ubicada als Jutjats de Reus. 
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 Incorporació del sistema MailChimp per a enviaments massius de correu electrònic. 

Aquesta eina ens permet l’enviament de correus electrònics d’interès, amb un format 

més visual, entenedor i compatible amb tots el correus electrònics. 

 Incorporació a la centraleta telefònica d’un missatge de benvinguda corporatiu amb 

cinc opcions de marcació directa, per tal de poder contactar amb el departament 

corresponent. Aquesta mesura permet gestionar les trucades de manera més eficaç. 

 Col·locació de cartells distintius per diferenciar el punt d’atenció col·legial del punt 

d’atenció a la ciutadania, a la seu principal.  

 Inversió en la nova pàgina web del Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

 

 

 

 Així mateix, s’ha renovat el conveni de col·laboració amb el Banc de Santander. 
D’aquesta manera tots els col·legiats i col·legiades poden gaudir d’avantatges en 
productes i serveis que ofereix aquesta entitat. 
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4. Secretaria 
 

 

Registre 

 

Durant l’any 2019 s’ha rebut 1.620 registres d’entrada i s’han realitzat 6.213 registres de 
sortida. 
 
Activitats destacades  

 

 
Evolució cens col·legial 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Exercent 336 339 343 352 347 352 345 

No exercents 140 142 142 143 140 136 143 

TOTAL 476 481 485 495 497 488 488 
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20/06/19 M. José Sobrido, com a administrativa 
del Col·legi de l’Advocacia de Reus, va assistir 
a la Jornada Tècnica de responsables del 
col·legiacions dels Col·legis de l’Advocacia de 
Catalunya.  
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Anàlisis cens a 31/12/2019 

   

   

 

Homes Dones TOTAL 

Exercents residents 174 140 314 

Exercents no residents 28 3 31 

No exercents residents 61 72 133 

No exercents no residents 5 5 10 

TOTAL 268 220 488 

 

 

 
 

 

 

Certificats 

 

Durant l’any 2019 s’han emès 43 certificats sol·licitats pels col·legiats i col·legiades en 
relació la seva situació col·legial 
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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 adquirits per a la Biblioteca de l’ICAR que durant l’any 2019 han estat un total de 50 
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.  
 
 
Activitats destacades  

 

15/02/19 Comunicat informant que ja està disponible l’accés a la base de dades de “Tirant 
online”  i d’VLEX a través de la web del Col·legi 
 
11/03/19 Comunicat sobre l’activiat que s’ha organtizat el Departament de Cultura amb 
motiu de la festivitat de Sant Jordi, “La veu em frisa” 
 
14/03/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir l’“USB Esquemas y 
formularios procesales - nueva edición 2019”, de l’Editorial Sepin 
 
27/03/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir els tres volums del 
pack “Ejecución Civil”, de l’editorial Sepin 
 
09/04/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir els llibres “Practicum 
fical” i “Practicum social”, de l’editorial Thomson Reuters Aranzadi 
 
31/05/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Guía pràctica 
sobre al reforma del alquilar de vivienda – RDL 7/19,  de 1 de marzo” 
 
25/06/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Memento 
Penal Parte Especial (Dlitos, Tipos y Penas)” 
 
08/10/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Guía ràpida 
de ciberseguridad para despatxos y profesionales” 
 
14/11/19 Publicitat de l’oferta als col·legiats i col·legiades per adquirir el llibre “Memento 
practico derecho de sucesiones 
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Novetats bibliogràfiques disponibles a la Biblioteca de l’ICAReus 

 
 

 AGOST 

1. Anuario jurídico secciones del ICAM / Ribón Seisdedos, Eugenio 
CODI : 347.965.8 RIB 
 
2. Ejecución civil - cuestiones generales / María José Achón Bruñén 
CODI : 347.952 ACH 
 
3. La prueba en los procesos de familia / Xavier Abel Lluch 
CODI : 347.627.4 ABE 
 
4. Tratado de la prescripción penal / Francisco Pastor Alcoy 
CODI : 343.291 PAS 
 
5. La instrucción de la violencia de género / Daniel P. Álamo González ; Sánchez 
Villalba, Alicia 
CODI : 343.317 ALA 
 
6. Memento práctico Procesal 2018 
CODI : 347.9 MEM 
 
7. Derecho penitenciario / Carlos Mir Puig 
CODI : 343.8 MIR 
 
8. La protección del consumidor por mala práxis médica, en centros de salud, 
psiquiátricos y geriátricos 
CODI : 347.56:61 IZQ 
 
9. Conflictos legales en torno a las viviendas de uso turístico 
CODI : 347.453 FUE T 
 
10. Los medios de impugnación en el proceso contencioso-administrativo / Eduardo 
Hinojosa Martínez 
CODI : 342.952.2 HIN 
 
11. Las indemnizaciones por accidente de trabajo en base al nuevo baremo de tráfico 
/ Jaume González Calvet 
CODI : 349.61 GON 
 
12. Reclamaciones de derecho de consumo. Aspectos prácticos. / Antonio Moya 
Jiménez 
CODI : 347.446.5 MOY 
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 SETEMBRE 

1. Doctrina 2009 / Comissió Jurídica Assessora 
CODI : 342.655 CON 
 
2. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial a las 
administraciones públicas / Tomás Cobo Olvera 
CODI : 342.948 COB 
 
3. Estudio de innovación en el sector jurídico 2019 
CODI : 347.965 EST 2019 
 
4. Guia per a l'exigibilitat dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals / Consell 
de l'Advocacia Catalana 
CODI : 342.7 GUI 
 
5. Guía práctica del reglamento de protección de datos personales . 
CODI : 342.737 GUIA 
 
6. Informe ICAB / Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
CODI : 347.965.8 ICAB 2018 
 
7. Innovación & tendencias. 
CODI : 342.7 INN 
 
8. Justicia gratuita / ABOGACIA ESPAÑOLA 
CODI : 347.921.8 ABO 
 
9. La prueba ilícita en los procedimientos de familia / José Antonio García González 
CODI : 347.6 GAR 
 
10. Reglamento general de protección de datos / José Miguel Hernández López 
CODI : 342.737 HER 
 
11. VIII Trobada anual de socis de la societat catalana d'advocats de família sopar jurídic 
a Girona. / Societat catalana d'advocats de família 
CODI : 347.6 SOC 
 
 

 OCTUBRE 

 

1. Acceso a la justicia: ajustes de procedimiento para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo [text imprès] / Araoz, Inés de, Autor . - Madrid : Plena 
Inclusión, 2018. 
Codi: 347.155 ARA 
 
2. Código deontológico de la abogacía española: aprobado por el pleno del Consejo 
General de la Abogacía Española el 6 de marzo 2019 [text imprès] / Consejo General 
de la Abogacía Española, Autor . - València : Tirant lo Blanch, 2019. 
Codi: 347.965.3 CON 
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3. Ejecución civil - dineraria y no dineraria : 654 preguntas y respuestas. Cantidades 
reclamables, intereses, embargos, tercerías y subastas, ejecuciones de dar, hacer y no 
hacer [text imprès] / Achón Bruñén, María José, Autor . - Las Rozas : Sepin, 2019. 
Codi: 347.952 ACH D 
 
4. La compraventa inmobiliaria : aspectos contractuales, registrales, urbanísticos, fiscales, 
y especialidades territoriales [text imprès] / Fuentes-Lojo Rius, Alejandro, Director; 
Fuentes-Lojo Lastres, Alejandro, Director . - Madrid : Wolters Kluwer, 2019. 
Codi: 347.451.4 FUE 
 
5. La hipoteca y el procedimento hipotecario : 443 preguntas y respuestas. Novedades 
tras la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario 
[text imprès] / Achón Bruñén, María José, Autor . - Las Rozas : Sepin, 2019. 
Codi: 347.279 ACH 
 
6. La plusvalía municipal tras su inconstitucionalidad [text imprès] / Calvo Vérgez, Juan, 
Autor . - Las Rozas : La Ley, 2019. 
Codi: 342.997.6 CAL 
 
7. Los créditos revolving y los intereses usurarios [text imprès] / Enrich Guillén, Daniel, 
Autor; Aranda Jurado, Mar, Autor . - Barcelona : Bosch Wolters Kluwer, 2019. 
Codi: 347.745 ENR 
 
8. Memento Penal parte especial : delitos, tipos y penas [text imprès]. - 10 abril 2019. - 
Madrid : Francis Lefebvre, 2019. 
Codi: 343.3 MEM 
 
9. Practicum fiscal 2019 [text imprès] / Martínez Caballero, Ramón, Autor; Ibáñez García, 
Rebeca, Autor; Castro Bosque, Marina, Autor . - Cizur Menor : Thomson Reuters, 2019. 
Codi: 342.99 MAR F 
 
10. Practicum procedimiento administrativo común 2019 [text imprès] / Palomar Olmeda, 
Alberto, Director . - Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2018. 
Codi : 342.951 PAL 2019 
 
11. Practicum social 2019 [text imprès]. - Cizur Menor : Thomson Reuters, 2019. 
Codi : 349.2 PRA S 
 
 

 NOVEMBRE 

 

1. Anuario de justicia alternativa : derecho arbitral / Tribunal Arbitral de Barcelona 
Codi: 347.918 TRI 2019 
 
2. Blanqueo de capitales / Teresa Ruano Mochales 
Codi: 343.481 RUA 
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3. Comentarios a la Constitución Española / Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
Codi: 342.4 (46)-2 ROD 
 
4. Guía práctica de los recursos en la Ley de enjuiciamiento civil / Guerra Pérez, Miguel 
Codi: 347.955 GUE 
 
5. Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda. 
Codi: 347.453 SEP 
 
6. Ley y literatura / Richard A Posner. 
Codi: 340.127 POS 
 
7. Los abogados que cambiaron España / Jáuregui, Fernando. 
Codi: 347.965 JAU 
 
8. Memento experto Mutualidad de la Abogacía. 
Codi: 347.61 PIC 
 
9. Problemática actual de los procesos de familia / Joan Picó i Junoy ; Xavier Abel Lluch. 
Codi: 347.965.3 CON 
 
10. Todo lo que aún queda por reclamar en préstamo hipotecarios: 30 cláusulas abusivas 
/Ribón Seisdedos, Eugenio 
Codi: 347.277 RIB 
 
11. Todo procedimiento tributario : 2019-2020 
Codi: 342.992 TOD 2019 
 

 

 DESEMBRE 

 

1. Acceso a la justicia en materia de derechos ambientales / ABOGACIA ESPAÑOLA 
Codi: 343.50 Delictes contra el medi ambient. Delicte ecològic. Protecció dels 
recursos naturals 
 
 
2. Biografies rellevants de les nostres emprenedores / Àngel Font 
Codi: 342.977.2 DONA 
 
3. Biografies rellevants dels nostres arquitectes / Àngel Font 
Codi: 331 ARQUITECTES 
 
4. Breve semblanza de la historia del muy ilustre colegio de abogados de Pamplona / 
Colegio de abogados de Pamplona 
Codi: 347.965.8 Organització professional. Col·legis professionals 
 
5. Ciberseguridad para despachos y profesionales / José Miguel Cardona Pastor 
Codi: 347.965(46) Ciberseguretat,ciberdelictes Delictes informàtics 
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6. Concepto del Derecho en la poesia popular española / Joaquín Costa 
Codi: 860 dret Poesia 
 
7. Cuadernos de Análisis / Movimiento contra la Intolerancia 
Codi: 342.7 Drets fonamentals i llibertats públiques 
 
8. De la influencia ejercida en el idioma y en el teatro español por la escuela clásica, que 
floreció desde mediados del postrer siglo / Manuel Silvela de le Vielleuze 
Codi: 340.23 Redacció jurídica. Estil escrits jurídics i judicials 
 
9. Fabra, Moll i Sanchis Guarner / Ferrando Francés, Antoni 
Codi: 801 Lingüística 
 
10. Formularios comentados de derecho de sucesiones 
Codi: 347.65-7 Dret de successions Formularis Llibres electrònics 
 
11. Memento Penal parte especial 
Codi: 343.3 DRET PENAL. PART ESPECIAL 
 
12. Noticias, las justas / Martín Herrera, Sergio 
Codi: 342.741 Llibertat d'expressió. Llibertat d'informació 
 
13. Un momento en la luz / Luis Garbayo Erviti 
Codi: 347.965 ADVOCATS 
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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  

 
 
17/01/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 
 
13/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 
 
08/03/19 Reunió de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, juntament amb la 
degana, Encarna Orduna, amb  la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona 
per tractar temes relacionats amb la tramitació de la justícia gratuïta, a la seu de l’ICAR 
 
14/03/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 
 
05/04/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 
 
10/04/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 

 
 
 

12/04/19 Assistència del personal col·legial responsable 
a la reunió convocada pel Departament de Justícia per 
tractar sobre l’aplicatiu SIGA i la gestió del torn d’ofici, a 
Barcelona 
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24/05/19 Assistència a la reunió de les responsables de la Comissió del Torn d’Ofici del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus, les senyores Montserrat Mosquera i Cristina Santos, 
juntament amb la degana, amb la Policia Local de Cambrils per tractar sobre la coordinació 
en l’assistència al detingut 
 
30/05/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
10/06/19 Es reorganitza el funcionament de la tramitació de justícia gratuïta. Pper tal d’evitar 
l’acumulació i saturació d’aquest servei s’acorda que, a partir del dia 10 de juny,  només es 
podrà tramitar la justícia gratuïta amb cita prèvia, via telefònica o a través de la nova pàgina 
web. 
 
S’instal·len dos punts de sol·licitud de justícia gratuïta, un ubicat a la seu col·legial de l’edifici 
judicial, tal i com s’ha fet fins ara, i un altra a la seu col·legial principal. 
 
A la seu col·legial de l’edifici judicial es tramiten els expedients de justícia gratuïta que no 
són urgents i a la seu col·legial principal es tramiten les sol·licituds urgents subjectes 
a  terminis judicials. 
 
D’aquesta manera, amb la cita prèvia i ampliant els punts de sol·licitud, es vol aconseguir 
un servei més organitzat, àgil i eficaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/06/2020 Obtenció de la renovació del certificat ISO 
 

  

 

12/07/19 Amb motiu del Dia de la 
Justícia Gratuïta, es va instal·lar 
un punt informatiu relacionat amb 
el torn d'ofici i la justícia gratuïta a 
la seu judicial.  
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 Dades estadístiques d’assumptes 

 

El número total de sol·licituds de justícia gratuïta rebudes durant l’any 2019 han estat un 

total de 6.271 i han estat enviades a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta un total de 

5.680 expedients. 

 

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

designacions: 

 

Assumptes penals 3.074 

Assumptes menors 186 

Assumptes civils 897 

Assumptes de família 620 

Assumptes contenciosos administratius 22 

Assumptes mercantils 1 

Assumptes socials 247 

Assumptes d’estrangeria 134 

Assumptes de violència de gènere 597 

TOTAL 5778 
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Dades estadístiques d’advocades i advocats adscrits  

 

Homes Dones Total 

Adscrits al torn d’ofici 103 79 182 

Adscrits a l’assistència al detingut 90 69 159 

Adscrits al torn de violència 62 53 115 

Adscrits al torn d’estrangeria 10 19 29 

Adscrits al torn de menors 45 43 88 

 

 
 

 

Dades estadístiques de queixes presentades l’any 2019 en relació el servei 

d’assistència jurídica gratuïta 

 

 

Arxivades 29 

Sancionades 0 

En tràmit 9 

TOTAL 38 

 

 

Dades estadístiques de sol·licituds de canvi de lletrada / lletrat presentades l’any 

2019 en relació al servei d’assistència jurídica gratuïta 

 

Aprovat el canvi de lletrada / lletrat 7 

Denegat el canvi de lletrada / lletrat 7 

En tràmit 6 

TOTAL 20 
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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. 

 

Activitats destacades  

 

06/02/19 Comunicat conforme es celebra el “II Congrés de  Violència de Gènere” sota el 
lema “Trenca el teu silenci”, a la seu  de l’ICAB 

 
26/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
28/02/19 al 01/03/19 Assistència de la responsable de la Comissió, Cristina Santos, al “II 
Congrés de Violència de Gènere i Igualtat”, celebrat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
 
05/03/19 Comunicat conforme el CICAC ha engegat el Pla d’Igualtat de l’Advocacia que 
sota el lema ‘Tenim un pla, tenim un propòsit: Advocacia en Igualtat’, té com a objectiu 
assolir l’aplicació de mesures d’igualtat i de no discriminació entre dones i homes en l’àmbit 
col·legial i professional.  
 
08/03/19 Comunicat amb motiu del “Dia Internacional de la Dona” 
 
14/03/19 Assistència de la Judit Gay, com a representant de la Comissió,  juntament amb 
personal del Col·legi de l’Advocacia de Reus, al “Curs de llenguatge inclusiu” organitzat per 
la Comissió de violència de gènere i igualtat del CICAC 
 
14/03/19 Assistència de la Judit Gay, com a representant de la Comissió,  juntament amb 
personal del Col·legi de l’Advocacia de Reus, al “Curs de llenguatge inclusiu” organitzat per 
la Comissió de violència de gènere i igualtat del CICAC 
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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.  
 

Activitats destacades  

 

25/01/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
22/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
12/04/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
24/05/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
25/06/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
26/07/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
04/10/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
22/11/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
 
Dades estadístiques 

 

Enguany la Comissió ha tingut 47 sol·licituds d’informes derivats dels òrgans judicials 

 

Aquests 47 informes demanats l’any 2019 s’han fet tots excepte 3, 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 de l’Advocacia 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.  
 
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.  
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19/12/2019 Es nomena nou president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
l’Advocacia de Reus, al lletrat senyor Jordi Antón García. A partir d’aquesta data la comissió 
s’amplia a 11 integrants, col·legiades i col·legiats de l’ICAReus: Luis Miguel Alcañiz, Julen 
Barriola, Carles Just, Fernando Cantos, Apel·les Carod, Yolanda García, Débora García, 
Diego Martínez, Motserrat Solé, Oscar Tera. 
 
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. 

 
Dades estadístiques 

 
 
L’any 2019 han tingut entrada 19 escrits de queixa, 12 menys respecte l’any 2018, que van 
ser 31 en total.  
 
Dels escrits presentats, 9 han estat arxivats i 10 estan en tràmit.  
 
 

6.5 Comissió de Formació inicial i continuada 

 

L’ICAReus col·labora estretament amb la Universitat Rovira i Virgili i els Col·legis de 
l’Advocacia 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. 

Formació inicial 

 

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 d’abril, maig i juny les classes del Màster d’Accés a l’Advocacia es 
realitzen a la sala d’actes del Col·legi de l’Advocacia de Reus. Durant aquests mesos tots 
els alumnes del Màster venen a les nostres dependències on els professors i professores 
imparteixen les classes. 

Durant aquest any, la Comissió de Formació Inicial del Col·legi de l’Advocacia de Reus,  ha 
tingut un seguit de reunions amb els responsables del Màster de la Universitat Rovira i 
Virgili, per establir el nou conveni de col·laboració. 
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Formació continuada 

 

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 de l’Advocacia 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. 
 

 

Activitats destacades  

 

 
 
 

 
 
31/01/19 Coorganitza amb la Comissió de Mediació la conferència “Les eines per a l’anàlisi 
i gestió de conflictes”, a càrrec del llicenciat en història contemporània, mediador i formador 
del “Programa de prevenció i mediació comunitària de la DFEPC i JJ del Departament de 
Justícia”, Robert Gimeno i Vidal. 
 

17/01/19 Conferència organitzada per l’EPJ 
Guillem M. de Brocà de Reus de l’ICAR sobre 
el “Els drets fonamentals al contracte de 
treball”, a càrrec del magistrat de la Sala 
Social del TSJC, senyor Carlos Hugo 
Preciado. 

 

23/01/19 Conferència organitzada per l’EPJ 
Guillem M. de Brocà de Reus de l’ICAR sobre 
“Les tècniques de l’interrogatori”, a càrrec del 
lletrat i graduat en Estratègia d’Oratòria i 
Comunicació per la Universitat de l’Estat de 
Nova York, Julio García Ramírez. 
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31/01/19 Coorganitza amb la Comissió de Defensa dels Drets dels “La nova perspectiva 
legal en Dret Civil sobre els animals: Una anàlisi jurídica”, a càrrec de la lletrada i periodista 
especialitzada en els drets dels animals, Magda Oranich Solagran. 
 
28/02/19 Coorganitza amb la Comissió de Mediació la conferència “La mediació a l’àmbit 
penal i juvenil”, a càrrec del llicenciat en història contemporània, mediador i formador del 
“Programa de prevenció i mediació comunitària de la DFEPC i JJ del Departament de 
Justícia”, Robert Gimeno i Vidal. 
 
 
12/02/19 Assistència del membre de la Comissió, Jordi Anton, a la reunió convocada pel 
CICAC, a Barcelona 
 
07/03/19 Conferència organitzada per l’EPJ Guillem M. de Brocà de Reus de l’ICAR sobre 
“L’App EATAF-ORIENTA”, a càrrec de les responsables tècniques de l’EATAF,  Maite Ariste 
i Matilde González. 
 

 
 
23/04/19 Iníci de l’assistència dels alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia de la URV a 
les classes del Màster a la seu col·legial de l’ICAReus. 

 

 
06/06/19 Conferència organitzada per l’Associació Catalana de Compliance i l’Escola de 
Pràctica Jurídica Guillem M. de Brocà del Col·legi de l’Advocacia de Reus. 
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18/06/19 Conferència “Aplicació de la Llei 5/19 reguladora dels contractes de crèdit 
immobiliàri als procediments d’execució hipotecària en curs articles 24, 25 de la LCCI i 
disposició transitòria primera i tercera de la LCCI “. impartit per l’Il·lm. Sr. Manuel Horacio 
García Rodríguez, Magistrat Jutge, president de la Secció Primera de l’Audiència Provincial 
de Tarragona. 
 

 
 
20/06/19 Conferència: “Principals novetats de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de 
crèdit immobiliàri” a càrrec de la senyora Elena Canots Márquez, Notària. 
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30/06/19 Finalització de l’assistència dels alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia de 

la URV a les classes del Màster a la seu col·legial de l’ICAReus. 
 

 
 

02/07/19 Gerard Fort, responsable de la Comissió de Formació Inicial de l’ICAReus, es 
reuneix acompanyat de la degana de l’ICAReus amb la URV per tractar sobre el Màster 
d’Accés a l’Advocacia. 
 

10/12/19 Coorganitza amb la Comissió en Defensa del Dret dels Animals la conferència : 

“Els animals tenen drets, com actuar en cas de maltractament, visió jurídica i visió 
veterinària”, que va anar acàrrec de la fiscal delegada de Medi Ambient de la Fiscalia de 
Reus, Aránzazu Garcés More, i de la veterinària i membre de la junta del Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Tarragona, Patricia Darder Solé 
 
17/12/19 Sessió sobre la protecció internacional, “Ànàlisi i garanties dels procediments 
d’asil en frontera, en territorio i en el CIE. Protocols d’actuació dels operadors jurídics.” Que 
va ser impartit per la señora Anna Figueras, advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona. Aquesta sessió forma part del Curs d’Especialització Lletrada en Estrangeria 
organitzat perl CICAC I amb el que col·labora del Col·legi de l’Advocacia de Reus. 
 
Dades estadístiques del número de conferències realitzades de formació continuada 

per matèries 

 

Laboral 1 

Penal 2 

Mediació 1 

Civil 1 

Menors 1 

Família 1 

Drets Humans 1 

Drets dels Animals 1 

Utilitats per despatxos 1 

TOTAL 10 
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6.6 Comissió de relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) 

 

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. 

 
Activitats destacades  

 
08/03/19 Assistència dels membres de la Junta de Govern, Sergi Guillén i Dolors Cailà a la 
reunió de la Comissió Permanent de la Sala de Govern del TSJ de Catalunya a l’AP de 
Tarragona 
 
11/04/19 Assistència del responsable de la Comissió, Julen Barriola, a la reunió convocada 
pel CICAC, a Barcelona. 
 
16/04/19 Comunicat sobre l’aprovació de la creació del Jutjat de 1a Instància núm.8 de 
Reus 
 

03/07/19 Assistència del reponsable de la Comissió, senyor Julen Barriola, acompanyat per 

la degana de l’ICAReus, a la reunió amb el president de l’Audiència Provincial de Tarragona. 
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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 Lardiés.  

 

Activitats destacades  

 
09/01/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
21/01/19 Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, es va instal·lar a la 
Plaça del Prim de Reus un punt d’informació pel ciutadà sobre la mediació i també és va 
organitzar a la seu de l’ICAReus la conferència sobre “Eines per a l’anàlisi i gestió de 
conflictes” que es va dur a terme en data 31/01/2019. 
 

 
 
22/01/19 Publicitat sobre la “Jornada formativa sobre l'Avantprojecte de Llei d'impuls de la 
Mediació”, organitzada pel CGAE   
 

 

31/01/19 Conferència organitzada juntament 
amb L’EPJ Guillem M. de Brocà sobre “Les 
eines per a l’anàlisi i gestió de conflictes”, a 
càrrec del llicenciat en història 
contemporània, mediador i formador del 
“Programa de prevenció i mediació 
comunitària de la DFEPC i JJ del 
Departament de Justícia”, Robert Gimeno i 
Vidal. 
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02/10/19 Reunió de la Comissió a l’ICAReus 
 
 

6.8 Comissió de Llengua 

 
La Comissió de Llengua del Col·legi de l’Advocacia 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. 

Activitats destacades  

 
00/01/19 Nou apunt sobre redacció jurídica: “l’emissor” 
 
16/01/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre “l'emissor, en la redacció de textos” 
 
24/01/19 Publicitat del Curs de Llenguatge Jurídic Català, preparatori per a l’obtenció del 
certificat de llenguatge jurídic català 
 
28/01/19 Tramesa del butlletí de notícies de la Comissió de Llengua del mes de gener  
 
30/01/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre  els termes 'normativa' i 'legislació' 
 
26/02/19 Assistència del membre de la Comissió, Daniel Recasens, a la Trobada Anual del 
Ple pel Català al Camp de Tarragona, al Departament de Cultura a Tarragona 
 
28/02/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre  “el plural de les sigles” 
 
28/03/19 Comunicat conforme el Termcat ha estrentat un nou web que incorpora portals 
d’accés temàtic a la informació: TIC, economia i empresa, ciències de la salut, dret, esports 
i alimentació. 
 

28/02/19 Conferència organitzada juntament 
amb L’EPJ Guillem M. de Brocà sobre “La 
mediació a l’àmbit penal i juvenil”, a càrrec 
del llicenciat en història contemporània, 
mediador i formador del “Programa de 
prevenció i mediació comunitària de la 
DFEPC i JJ del Departament de Justícia”, 
Robert Gimeno i Vidal. 
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28/03/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre  els termes ‘requeriment' i 'requisit 
29/03/19 Tramesa del butlletí de notícies de la Comissió de Llengua del mes de març 
 

10/04/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre  els termes Estat o estat?. 
 
25/04/19 Publicitat d’un nou apunt del Termcat sobre  “El plural de les sigles” 
 
26/04/19 Comunicat sobre inici d’una nova edició de parelles lingüístiques a Reus, 
“Voluntariat per la llengua”. 
 
05/06/19 Trobada anual del segon semestre del Ple pel Català al Camp de Tarragona a 
l’ICAReus. 
 
 

 
 
 
13/09/19 Assistència a la reunió de la Comissió de Llengua del CICAC amb l’Acadèmia 
Aranesa dera Lengua Occitana 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.institutestudisaranesi.cat/eth-conselh-de-collegis-davocats-de-catalonha-samasse-ena-academia/
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(Imatge Ràdio Arrels) 

25/10/19 Assistència a la Jornada sobre l’ús del català a la justícia al Palau de Pedralbes 
de Barcelona 

 
 
22/11/19   
 

 Assistència a la reunió de la Comissió de Llengua del CICA a Perpinyà 

 Participació en les Septièmes Rencontres Européennes de Perpignan a la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie des Pyrénées-Orientales a Perpinyà 

 participació en una tertúlia sobre justícia i llengua a Ràdio Arrels dePerpinyà. 
 

 
 
12/19 Assistència a la reunió de la Comissió de Llengua del CICAC a Tortosa 
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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. 
 
Activitats destacades  

 

24/01/19 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 

25/01/19 Publicitat del cinefòrum que ha organitzat la Comissió de Cultura del Col·legi 

Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) per commemorar el Dia Internacional de 

Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/02/19 Publicitat de la jornada que organitza el CEJFE sobre “Les supervivents de tràfic 
d’éssers humans en el procés penal” 
 
27/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAR 

 
14/03/19 Comunicat sobre el “Curs Anual de Drets Humans” que ha organitzat l'Institut de 
Drets Humans de Catalunya  
 
02/05/19 Comunicat sobre la convocatòria del CGAE per a la participació en el seminari del 
projecte europeu TRAUMA, que té com a finalitat formar a 30 advocades i advocats en dret 
europeu i nacional en matèria de nens immigrants i refugiats. 
 

01/02/19 Sessió formativa organitzada entre el GAJ i 

la Comissió, a l’Institut d’Educació Secundària de 

Mont-Roig sobre ”Les conseqüències penals que la 

difusió d’imatges per les xarxes socials poden 

comportar”. 
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12/06/19 Conferència “Garanties processals 
de les persones detingudes” organitzat per 
l’Aula de Drets Humans de la Fundació de 
l’Advocacia Espanyola, juntament amb la 
Comissió de Drets Humans del Col·legi de 
l’Advocacia de Reus, a càrrec de la senyora 
Patricia Goicoechea, advocada experta en 
Dret Penal i Directora adjunta de Right 
Internacional Spain. 

 

 

 
20/06/19 Assistència de la responsable de la comissió, Dolors Cailà, a la clausura de la 
Jornada de la Justiciabilitat dels crims contra la Humanitat, amb el Títol “Que se n’ha fet 
de la memòria històrica?”, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i que va tenir 
lloc al Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. 
 

  
 
19/12/19 Lliurament del que es va recollir amb motiu de la campanya de joguines i 
aliments a favor de Càritas Diocesana de Tarragona de Reus i Creu Roja Reus, 
entitats amb les quals disposem de convenis de col·laboració. 
 
 

 

 
20/09/19 Donació de l’import recaptat amb 
la venda de les participacions de la grossa 
i els dècims de la Loteria de Nadal, al Sr. 
Eusebio Alonso, en nom i representació del 
Banc d’Aliments. 

 



55 

            Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus                Memòria anual 2019 

 

 
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 
 

 

Activitats destacades  

 
08/01/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus. 
 
12/01/19 Acte de lliurament a l’Associació Delta Rescat de tot el que s’havia recollit durant 
la campanya de Nadal. 
 
 

 
 

 
31/01/19 Conferència organitzada juntament amb L’EPJ Guillem M. de Brocà sobre “La 
nova perspectiva legal en Dret Civil sobre els animals: Una anàlisi jurídica”, a càrrec de la 
lletrada i periodista especialitzada en els drets dels animals, Magda Oranich Solagran. 
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05/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
05/03/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
02/04/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
07/05/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
16 i 17/05/19 Montserrat Tututsaus, en representació de la comissió, assisteix a la III 
Trobada de Comissions, Seccions i Grups d'Estudi de Drets dels Animals als Col·legis de 
l’Advocacia que s'organitza a l'Estat i que es va dur a terme a la seu col·legial del Col·legi 
de l'Advocacia de Tarragona 
 
 

 
 
 

11/06/19 Visita al Refugi d'Animals de Granja Les Set Cabretes. 
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09/07/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
19/11/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
10/12/19 La comissió organitza una campanya de recollida d’aliments, medicació i altres 
coses a favor de l’Associació Pont a la Vida, què es troba ubicada en la localitat de 
Vilallonga del Camp 
 
10/12/19 Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets dels Animals la 
comissió va col·locar un punt d’informació i assessorament a l’entrada dels Jutjats de Reus.  

 
 

 
 
 
10/12/19 Organització de la conferència : “Els animals tenen drets, com actuar en 
cas de maltractament, visió jurídica i visió veterinària”, que va anar acàrrec de la 
fiscal delegada de Medi Ambient de la Fiscalia de Reus, Aránzazu Garcés More, i 
de la veterinària i membre de la junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, 
Patricia Darder Solé 
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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. 
 
 
Activitats destacades  

 
14/01/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 
 
25/02/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 

 

11/03/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 
 
13/05/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 
 
10/06/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 
 

15/07/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus 
 
26/11/19 Reunió de la Secció a la seu de l’ICAReus   
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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. 
 
 
Activitats destacades  

 

09/01/19 Tramesa nota de premsa del Consell General del Poder Judicial sobre la recent 
sentència de la Sala 2a del Tribunal Suprem que dictamina que les agressions recíproques 
d’home i dona en parella o ex parella constitueixen un acte de violència de gènere, i familiar 
o domèstica, respectivament 
 
18/01/19 Tramesa sentència de la Sala Contenciosa Administrativa Secció 3a del Tribunal 
Superior que resolt sobre el dret a l'oblit digital, quan la informació és substancialment 
errònia o inexacta 

 
25/01/19 Tramesa sentències de la Sala Civil del Tribunal Suprem en referència a qui ha 
de pagar la resta de despeses per formalitzar una hipoteca 
 
31/01/19 Tramesa comunicat informant que en data 30/01/19 es va publicar al  DOGC la 
reforma de la Normativa de l’Advocacia Catalana i que serà aplicable a partir del proper 19 
de febrer de 2019 
 
22/02/19 Informació pública: Publicitat del text de la proposta de l’article 3.1.b del Reglament 
general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi de 
l’Advocacia de Reus 

 
22/03/19 Tramesa sentència que ha dictat el TC declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat 
del paràgraf tercer de l'article 34.2 i de l'incís "i tercer" del paràgraf segon i del paràgraf 
quart de l'article 35.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en la redacció 
que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la 
implantació de la nova oficina judicial. 
 
26/03/19 Tramesa sentència del TJUE resolent la qüestió prejudicial plantejada pel TS i el 
Jutjat de 1a Instància 1 de Barcelona 
 
25/04/19 Tramesa sentència dictada per la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que absolt 
a Sandro Rosell i a altres cinc acusats per blanqueig de comissions 
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7.2 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.  
 
Activitats destacades  

 
01/02/19 Comunicant que en data 11/02/19 s’incorporaran els centres penitenciaris de 
Joves, de Dones i de Ponent al  “Projecte de Videoconferències (VCO)” entre advocades / 
advocats i interns dels centres penitenciaris i centres educatius 
 
26/02/19 Reunió de la Comissió a la seu de l’ICAReus 
 
08/03/19 Reunió del Grup de Treball a la seu de l’ICAReus 
 
13 i 14/06/19 Assistència del personal responsable del Col·legi a les “Jornades 
tecnològiques” del CGAE, a Madrid 
 

 
 
08/07/19 Reunió del Grup de Treball a la seu de l’ICAReus 
 
01/09/19 El Col·legi estrena compte a Instagram 
 

 
 
Durant aquest any, el grup de treball de tecnologia del Col·legi de l’Advocacia de Reus, s’ha 
reunit en diverses ocasions per coordinar la creació i posada en funcionament de la nova 
web. 
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7.3 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.  
 
 

Activitats destacades  

 
12/06/19 Reunió del grup de treball a la seu de l’ICAReus 
12/07/19 Celebració del partit de futbol entre advocades i advocats de l’ICAReus i els 
funcionaris del partit judicial de Reus 
 

 
 
6/09/19 Torneig de pàdel organitzat pel Grup d’Advocats Joves al Club Starpadel de 
Tarragona 

 
 
07/09/19  Sortida en bicicleta BTT. 
 



62 

            Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus                Memòria anual 2019 

 

   
 
 
13/09/19 “Bateig de mar”.  
 

 
  
 
18/09/19 Recepció dels nous togats i togades a la seu de l’ICAR 
 

 
 

 
19/09/19  Vermut de Reus. Aperitiu per tots els companys/es col·legiats/des a la seu 
principal del Col·legi per gentilesa de Vermuts Yzaguirre. 
 



63 

            Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus                Memòria anual 2019 

 

 
 
A la tarda es va dur a terme el Ball organitzat pel Grup d’Advocats Joves a l’escola de ball 
Balance 

 
 
20/09/19 Celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort amb els següents actes 
programats: 
  

 Celebració eucarística en sufragi pels companys/es difunts/es, 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 de Reus  

 

 
 Sopar al Restaurant Mas Folch 

 
A part de tots aquests actes es va organitzar el III Concurs de fotografia sota el tema:  
"De vocació advocat/advocada" i el III Concurs de microrelats. 
 
El premi del III Concurs de microrelats va recaure en el company Josep M. Pons Benejam 
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7.4 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’ICAReus, 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. 
 
Activitats destacades  

 
01/03/19 Reunió amb Cristina Valls per tractar temes de comunicació i revista digital 
 
28/06/19 Difusió del 4t 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 i d’altres. 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. 
7.5 Grup de Treball d’organització del 175 aniversari 

 

El grup de treball d’organització del 175 aniversari del Col·legi de l’Advocacia de Reus, està 
integrat per 4 membres de la Junta de Govern de l’ICAReus, Lluís Alcañiz, Gerard Fort, 
Cristina Santos i Dolors Cailà, juntament amb la degana, Encarna Orduna. 
 
Durant aquest any s’han reunit en diverses ocasions per tal de planificar i organitzar els 
esdeveniments de celebració del 175 aniversari. 
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8. Activitats Grup Advocats Joves 
 

El Grup d’Advocats Joves de l’ICAR, en endavant GAJ és una agrupació formada per 
advocats i advocades joves i que es va constituir per vetllar pels interessos dels i de les 
joves advocats i advocades . 
 
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. 
 
 
Activitats destacades  

 
18/01/19 Reunió de la Junta del GAJ  
 
01/02/19 Reunió de la Junta del GAJ amb la Junta de l’ICAR 
 
01/02/19 Sessió formativa organitzada entre la Comissió de Drets Humans i el GAJ, a 

l’Institut d’Educació Secundària de Mont-Roig sobre ”Les conseqüències penals que la 

difusió d’imatges per les xarxes socials poden comportar”. 

01/03/19 Celebració de l’Assemblea General Ordinària 
 
05/04/19 Reunió de la Junta del GAJ amb la Junta de l’ICAR 
 
25/04/19 Organització d’un tast de cerveses i sopar 
 

 
 
 

4/05/19 Assistència a la reunió dels Joves Advocats de Catalunya a Tortosa 
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6/09/19 Torneig de pàdel organitzat pel Grup d’Advocats Joves al Club Starpadel de 
Tarragona 
 
18/09/19 Recepció als nous togats, juntament amb la Junta de Govern del l’ICAReus. 

 

 
 
19/09/19 Assistència al Vermut de Reus amb motiu de la Festivitat de l’ICAReus. 
 

19/09/19 Ball organitzat pel Grup d’Advocats Joves a l’escola de ball Balance. 

 

20/09/19 Assistència a la Festivitat de Sant Raimon de l’ICAReus 
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26/09/19 Conferència:“Evolució de l’IRPH. Anàlisi de les Conclusions de l’Advocat General 
i possibles conseqüències.” impartida pel senyor Joan-Andreu Reverter i Garriga, Advocat 
del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i President de la secció de Dret bancari del mateix 
 
31/10/19 Vermut del Dia de l’Advocacia Jove 
 
13/12/19 Sopar de Nadal al restaurant Tres Taps de Reus 
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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. 
 
 
Activitats destacades  

 
 
20/02/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
20/03/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
17/04/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
22/05/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
19/06/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
17/07/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
18/09/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
16/10/19 Assistència del representant de la Mútua de l’Advocacia per atendre consultes i 
fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
13/11/19 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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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. 
 
Activitats destacades  

 
15/02/19 Comunicat en relació actualització quotes IP i IT  
 
25/02/19 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
14/03/19 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
02/04/19 Publicitat sobre la “II Carrera Solidària” promoguda per la ”Fundació Mutualidad”, 
que tindrà lloc a Madrid el dia 19 de maig 
 
05/04/19 Celebració de la reunió territorial de la Mutualidad de la Abogacía a l’ICAReus 
 
08/04/19 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
10/04/19 Assistència a la “XVI Jornada Financera de la Mutualidad de la Abogacía”, que va 
tenir lloc a Caixa Fòrum de Barcelona 
 
30/04/19 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. 
 
08/06/19 Assemblea General de la Mutualidad de la Abogacía a Madrid,on hi assisteix 
Cristina Santos en representació de l’ICAReus 
 

 
   
12/06/19 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
 
19/11/19 Assistència del representant de la Mutualidad de la Abogacía per atendre 
consultes i fer assessorament personal a la seu de l’ICAR 
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10. Composició nova Junta de Govern 
 
 

- En data 19 de novembre de 2019, en Junta General extraordinària prenen possessió 
dels seus càrrecs: 

 
Sra. M. Encarnación Orduna Pardo, al càrrec de degana. 
Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, al càrrec de tresorer. 
Sr. Jordi Anton Garcia, al càrrec de bibliotecari. 
Sr. Gerard Fort i Robert, al càrrec de diputat 2n. 
Sra. Cristina Santos Baldomir, al càrrec de diputada 4a. 
Sra. Pilar Esteban Rodríguez, al càrrec de diputada 6a. 
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- La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Reus, queda formada pels 
següents integrants: 

 
Degana: Excma. Sra. M. Encarna Orduna Pardo 
Vicedegà:  Sr. Luís Miguel Alcañiz Sáez 
Diputat 2n : Sra. Gerard Fort i Robert 
Diputada 3a : Sra. Maria Dolors Cailà Romero 
Diputada 4a : Sra. Cristina Santos Baldomir 
Diputat 5è : Sr. Julen Barriola Muguerza 
Diputada 6a : Sra. Pilar Esteban Rodríguez 
Secretari : Sr. Sergi Guillén García 
Tresorer : Sr. Juan Antonio Martínez Ruíz 
Bibliotecari-comptador : Sr. Jordi Antón García 
 
 

 


