
 
 
 
Benvolgut company, 
 
Es tot un plaer poder dirigir-me a tu en representació del grup 

d’advocats que configurem la nova Junta de la Secció de Dret de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació del Col�legi d’Advocats de 
Barcelona.  

 
El motiu d’aquesta comunicació és convidar-te al Acte solemne d’inici de 

legislatura, que es durà a terme el proper 17 de NOVEMBRE a les 19.30h a 
la sala d’Actes del Il�lustre Col�legi d’Advocats de Barcelona (C/ Mallorca 283 de 
Barcelona) sota el títol de “El paper de l’advocat TIC a la Societat de la 
Informació” que pretén fer un exercici de reflexió on s’analitzarà quin es el 
nostre present com a col�lectiu, però sobretot, cap a on volem anar de cara al 
futur. A la mateixa, aprofitarem per explicar el nostre Pla de Legislatura a tots 
els membres, i per presentar la SDTIC (Secció de Dret de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació) als principals actors de la Societat de la 
Informació. Per apadrinar l’Acte, contarem amb la participació d’Advocats 
referents en la nostra especialitat, així com de les principals entitats i operadors 
del Sector (com ara l’APDCAT, TIC.CAT, CESICAT, BDIGITAL, CTECNO, 
CATCERT, AOC, PUNTCAT, CMT, CAMBRA DE COMERC DE BARCELONA, Coetc, 
Coettc, Coetic, Coeinf, ISACA, CSA-CE, entre d’altres) tot esperant que la 
jornada ens serveixi per traçar el primer full de ruta del nostre projecte . 

 
Tenim per davant un il�lusionant  període de 3 anys, coincident amb el 

nostre mandat, que és i serà determinant respecte l’impacte que la revolució de 
les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació està tenint i tindrà 
la nostra societat i, de manera mes concreta, a la nostra professió. La societat 
ens demana i requereix professionals legals experts en Privadesa, e-Commerce, 
e-Marketing, Ciber delictes, Evidències Digitals, Cloud Computing, Contractes 
Tecnològics, e-Administració, Certificació Electrònica, Xarxes Socials…. per 
interpretar i donar sol.lucions als reptes i als conflictes que es plantegen. 

 
Tenim la plena convicció que els més de cinc-cents advocats que 

configuren aquesta secció tenim molt a dir. Estem aquí perquè els eixos 
programàtics que ens van fer guanyar les eleccions són els que ens han de 
posicionar com a col�lectiu referent tant a Catalunya, com a Espanya com a 
nivell Europeu. El nostre lema de campanya “SDTIC 2.0” avança amb nosaltres, 
junt amb la nova Societat del Coneixement, en la qual les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació tenen un paper primordial, essent vital que des del 
ICAB, i més concretament des de la SDTIC, que es defensin els interessos 
professionals del nostre col�lectiu.  

 
Per acabar, no cal dir que tota la Junta de la Secció queda a la vostra 

disposició per tot allò que pugui ser del vostre interès, possibles col�laboracions 
i tot aquelles qüestions que considereu convenients. 

 
Tot esperant que ens veiem el proper 17 de novembre, rebeu una cordial 

salutació. 
 
           Rodolfo Tesone Mendizabal 

                President de la Secció de Dret TIC 
                                                        Il�lustre Col�legi d’Advocats de Barcelona 


