Informe de gestió del Comitè Executiu.

El Comitè executiu del GAJ ha realitzat les següents gestions :
Àrea Social: Fomentar la participació de l’advocacia jove barcelonina en els actes lúdics i de
caràcter reivindicatiu organitzats pel GAJ.
Hem realitzat diferents activitats de caire institucional com els premis Taronja i Llimona 2016 a
efectes de consolidar la relació amb els altres operadors jurídics, mitjançant la presencia dels Jutges
i Oficines de l’Administració de Justícia; el concurs d’oratòria GAJ- Amadeu Maristany in
memoriam, en el que es reivindica d’importància de l’oratòria per la professió; organització de la
trobada amb els que fan 50 anys de col·legiats a efectes de fomentar la relació entre els advocats
joves i els advocats sèniors. A efectes de potenciar el networking entre els agrupat i l’intercanvi
d’experiències en el exercici de la professió, en un ambient distens, s’han organitzat l’Afterwork de
Nadal i el Sopar de Sant Raimón del GAJ.
Àrea de formació: Des del mes d'octubre de 2015 fins el 2 de maig de 2016 el GAJ ha organitzat un
total de 47 conferències . De l'àmbit penal s'han realitzat 8, de l'àmbit civil 16 , de l'àmbit mercantil
2, de l' àmbit contenciós - administratiu s'han realitzat 11, de laboral 6 i d'altres matèries abril .
En les sessions que aleatòriament s'ha realitzat l'enquesta relativa a la normativa ISO la satisfacció
en relació als ponents de mitjana se situa en un 9,28 sobre una escala de 10.
El percentatge d'assistència en relació amb els inscrits es situa en un 51%.
Àrea Internacional: A nivell internacional i ostentant actualment la Presidència a la European
Young Bar Association (EYBA): Representació del GAJ Barcelona i presentació de la EYBA a
esdeveniments internacionals a les ciutats de Paris, Roma i Viena, dintre d’Espanya, a Valladolid i
Alcalà de Henares, i a Catalunya, Tarragona en compliment dels objectius fixats de fer conèixer
l’Associació. A arrel d’aquestes presentacions han esdevingut membres de la EYBA l’AJA de
Madrid i la CEAJ.
Posada en contacte a l’ICAB amb dos despatxos, un de Luxemburg i un altre de Paris, per a la
realització de pràctiques d’agrupats als mateixos.
Presència a les conferències organitzades per la EYBA fins a la present data: la International
Weekend a Londres, al setembre de 2015, i la Spring Conference a Belfast, a l’abril de 2016.
Subscripció d’un acord de col·laboració amb entre el grup d’advocats joves de Tunísia (“ATJA”) i
la EYBA.En tràmits de tancar un acord de col·laboració entre l’AIJA i la EYBA.
S’han aconseguit tres patrocinadors per a la EYBA, consistents en descomptes per a tots els seus
membres en programes de dret en tres universitats americanes i una d’Àustria. Els fons aconseguits,
3.600€, es destinaran a altres projectes pel benefici dels joves advocats membres de la EYBA.
Organització d’una trobada inèdita, “International Meeting-The Value of Young Professionals”,
juntament amb l’ICAB, EYBA, la FAJEEC i la JCI Catalunya el passat 30 d’abril de 2016. Amb
aquest esdeveniment s’ha aconseguit que els nostres agrupats es relacionin amb advocats d’altres
països i altres professionals, han conegut les tendències actuals del mercat i com perfeccionar el seu
perfil professional.
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Àrea de comunicació: Desenvolupament i actualització dels continguts de la secció web de
l’Agrupació (www.icab.cat/gaj).
Desenvolupament i actualització de les xarxes socials de l’Agrupació (Facebook, LinkedIn,
Instragram, Twitter).
Actualització dels nous carnets de l’agrupat GAJ pel mandat 2015-2016.
Actualització i nou disseny de la butlleta d’inscripció per a nous membres agrupats i nou contingut
del corresponent apartat web.
Desenvolupament de dos nous apartats a la secció web de l’Agrupació, i disseny de la seva
estructura i continguts, per la Butlleta d’Actualitat Jurídica i per la secció GAJemprèn.
Publicació d’e-speakers setmanals i dels Speakers nº 8 (octubre 2015) i nº 9 (gener 2016).
Suport creatiu per a la organització i difusió de de les iniciatives formatives, lúdiques i socials de
l’Agrupació.
Suport creatiu per a la organització i difusió de projectes concrets de l’EYBA, en la que enguany
l’Agrupació n’ostenta la Presidència.
Actualització i renovació de l’hemeroteca completa de Speakers (i dels antics Bull Pens, per als més
nostàlgics).
GAJemprèn: El projecte GAJemprèn és un projecte que neix amb molta il·lusió sobretot perquè no
hi havia res semblant fins ara cara a l’agrupat que vol treballar per compte propi, i potser inclús vol
canviar de sector professional. La web de Gajempren anirà vinculada a la web del GAJ i s’està
acabant d’incorporar el contingut dels diferents apartats de la web per tal de que estigui tot
actualitzat i que l’usuari pugui disposar de diferents serveis en el cas de que vulgui entrar en el
procés d’emprenedor. Com a diferents punts que es podran trobar dins del web hi haurà:
La guia de l’emprenedor: diferents guies en les que s’indicaran alguns punts importants que
poden servir de fil conductor amb l’objectiu d’ajudar a clarificar alguns dubtes de l’emprenedor.
Agenda de l’emprenedor: en el que donarem a conèixer els diferents esdeveniments que poden
interessar al potencial usuari, ja siguin creats per altres entitats o per nosaltres mateixos.
Normativa: resum i pdf de les lleis que afecten directa o indirectament a l’emprenedor.
Coworkings: apartat que informarà dels diferents coworkings que es troben a disposició de
l’agrupat de manera que el seu inici sigui més econòmic.
Sol·licita una entrevista: vincle en el que l’agrupat pot contactar directament amb ICAB, amb
el seu servei d’atenció a l’usuari cara a l’emprenedoria.
Bústia de l’emprenedor: correu vinculat al GAJ en el que l’emprenedor/agrupat ens trasllada
els dubtes o necessitats que pot necessitar que cobrim, així com qualsevol tema que li sigui
d’interès.
La idea és anar creant sinergies amb els emprenedors que provenen de l’advocacia així com també
amb els emprenedors d’altres formacions, doncs tenint en compte que actualment el món laboral és
global, hem d’obrir ments i poder donar les majors facilitats als joves professionals.
Barcelona, a 5 de maig de 2016
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