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L’article 18 dels Estatuts del Grup de l’Advocacia Jove disposa que l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària
contindrà, entre d’altres, els punts (a) Informe de Gestió del Comitè Executiu i (b) Proposta d'activitats per al nou
exercici. Tant l’Informe de Gestió del Comitè Executiu com la Proposta d'activitats per al nou exercici, que consten
en aquest document, restaran a l’apartat reservat al GAJ a la pàgina web del Col·legi i a la pàgina web pròpia del
GAJ, si en disposés d’una, per a la consulta dels agrupats.
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Informe de gestió del Comitè Executiu.
Durant l’exercici 2016 i el que ha transcorregut de 2017, el Comitè executiu del GAJ ha realitzat
les actuacions que es relacionen a continuació.

Formació, Exercici 2016
S’ha consolidat el producte “Curs Zero”, modalitat de curs express enfocat amb un aspecte
molt pràctic i impartit per professionals amb reconeguda experiència en cadascuna de les
seves disciplines. El “Curs Zero” és totalment gratuït i va enfocat a aquelles persones,
agrupades o no, que volen conèixer una disciplina del Dret a la qual, en principi, es volen
introduir.
S’han ofert Cursos Zero de totes les disciplines cabdals i s’ha acomplert l’objectiu d’oferir
ponències de temes d’actualitat (IRPH, compliance, hipoteques multidivisa, reformes de les
lleis administratives).
Alhora, l’Àrea de formació ha aconseguit potenciar la interacció amb els assistents a les
ponències i desprès d’aquestes, adaptant la demanda formativa amb les necessitats dels
assistents.
Cursos Zero
o Processal Civil
o 'La meva primera demanda'
o 'La meva primera contestació a la demanda'
o 'La meva primera Audiència Previa'
o 'El meu primer procediment de mesures cautelars'
o 'La meva primera oposició a l'execució'
o 'El meu primer recurs d’apel·lació civil'
o 'El meu primer recurs de cassació i d’infracció processal civil'
o 'La meva primera taxació de costes'
o Penal
o 'Aspectes bàsics de la fase d'instrucció'
o 'Aspectes bàsics de la fase intermèdia i el Judici Oral'
o 'Judici ràpid'
o 'Recursos en el procés penal'
o 'La prova en el procés penal'
o 'Judici per delicte lleu'
o Administratiu
o 'Procediment administratiu comú'
o 'Procediment ordinari en la jurisdicció contenciós administrativa'
o 'Introducció a la contractació pública'
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o

Concursal
o 'La sol·licitud de concurs i els seus efectes en el deutor i els creditors'
o 'L'informe concursal: massa activa i massa passiva'
o 'La fase de liquidació'

Conferències
o Civil / Família
o 'El IRPH: un índex de referència en dubte'
o 'L’execució de sentències: problemes freqüents que impedeixen el seu
èxit'
o 'El meu primer divorci de mutu acord - Pla de parentalitat'
o Penal / Compliance / Menors
o ‘Les diligències d'intervenció: passat, present i futur’
o 'Aspectes pràctics dels delictes de falsedat documental'
o Circular 1/2016. Criteris de la Fiscalia per la implementació del compliance
program'
o 'Advocats, Compliance i Blanqueig de Capitals '
o 'Bullying Escolar'
o Administratiu
o 'Novetats de la Llei 39/2015 i 40/2015'
o 'El recurs especial en matèria de contractació'
o El règim excepcional de l'autorització i la llicència ambiental front al general de
la comunicació prèvia'
o 'Els termes i conceptes essencials per entendre el Dret Urbanístic'
o 'L'actual règim d'intervenció administrativa de les activitats'
o Concursal
o 'L'advocat davant el concurs'
o 'Efectes de la declaració de concurs sobre els contractes'
o Laboral
o 'Aspectes bàsics de la realització i extinció de contractes laborals'
o 'Els acomiadaments als despatxos d’advocats'
o 'Pèrdua de vigència del conveni col·lectiu. Manteniment de les condicions
laborals? Tesi rupturista vs. Conservacionista'
o 'Subrogació - Concepte i aspectes pràctics'
o 'Visió jurisprudencial de la legitimitat per negociar convenis col•lectius'
o 'Aspectes processals de l'Expedient de Regulació d'Ocupació'
o Altres
o 'Taller per la captació de nous clients'
o 'Les 5 claus i necessitats de l'advocacia jove'
o 'Escriptura eficaç i imatge professional al segle XXI'
o 'Oposicions per esdevenir jutge; què has de tenir en compte?'
o 'Comissions de relacions amb l’administració de justícia i la transformació
digital de l’advocacia.'
o 'Aspectes legals de l'explotació de la informació en el sector digital. Privadesa
vs Mercat digital'
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

'La indignitat successòria, els desheretaments i la reclamació de la legítima'
'La nova regulació de la Jurisdicció Voluntària'
'La mediació, un complement per al professional de l'advocacia'
El meu primer procediment de Protecció de la Legalitat Urbanística
Procedimiento abreviado en la jurisdicción contencioso administrativa
Ejecución de Sentencia en la jurisdicción contencioso administrativa
Conceptos básicos del derecho urbanístico
Curs Zero Processal Civil: El meu primer judici civil
Cuestiones básicas sobre redacción de contratos: Compraventa,
Arrendamiento, Obra
Curs Zero Processal Civil: Ja tinc sentència, i ara què? La meva primera
execució civil

Formació, Exercici 2017
o

o

o
o
o

o

Processal Civil
o Curs Zero Processal Civil:
o El meu primer recurs d’apel·lació civil
o El meu primer recurs de cassació i d’infracció processal civil
o La meva primera taxació de costes
o Les meves primeres mesures cautel·lars
o Les meves primeres Diligències Preliminars
o El meu primer arbitratge
o Els meu primer monitori, monitori europeu i canviari
Penal
o Apelacions contra Sentències en la jurisdicció penal
o Taula Rodona: "La problemàtica de la Hipoteca Multidivisa"
Estrangeria
o El meu primer procediment d'asil i protecció Internacional
Concursal
o Possibilitats processals davant la insolvencia empresarial
Penal, Curs Zero:
o Instrucció
o La fase intermedia
o Judici Oral
Altres: habilitats per a advocats
o Comunicació verbal i no verbal, com parlar en públic (3 sessions)
o La marca personal de l'advocat
o El formato externo como instrumento persuasivo (tipografia para abogados)
o Taller de captació de clients
o Legítima o llegítima? Recursos per a la redacció jurídica
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En les sessions que aleatòriament s'ha realitzat l'enquesta relativa a la normativa ISO la
satisfacció en relació als ponents de mitjana està per sobre del 9 sobre 10, essent l’assistència
(en relació amb els inscrits) superior al 40% i de mitja i en alguns casos superior al 60%.

Formació (altres)









Mentoring (advocats/des joves disposen d’una sessió mensual de dues hores durant
vuit mesos amb un mentor/a a les quals plantegen els seus dubtes professionals):
o Dret Laboral
o Dret Civil
o Dret de Família
o Dret Penal
Al juliol de 2016 va finalitzar el Curs de Preparació ILEC (International Legal English
Certificate). Aquest examen ja no es realitza, motiu pel qual no s’ha continuat amb el
curs.
Durant el 2016 es va aconseguir la creació de la Butlleta d'Actualitat Jurídica del GAJ,
projecte que ha continuat i que compta amb la publicació de 5 edicions..
GAJ Talks (sopar-tertúlia): S’ha consolidat el projecte de GAJ Talks que permetin
analitzar aspectes relacionats amb el món de l’advocacia i la societat.
o 'El futur de l'advocacia i les seves llums i ombres’
o 'Justícia i Periodisme'
o Sopar amb Elpidio Silva
Tallers “Ja sòc advocat, i ara què?”: el GAJ ha continuat organitzant aquest taller al
qual orienta als nous col·legiats sobre cap a on enfocar el seu futur professional.

Institucional






JAC (Joves Advocats de Catalunya). Assistència a les reunions trimestrals i anual.
Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ). Reunions trimestrals i anual,
Durant 2016 es va aconseguir l’Ingrés de la CEAJ a l’EYBA, tot i que la agrupació s’ha
donat de baixa recentment.
Impuls del Projecte “Jo també vull ser mare”: reunions internes, estudi de normativa i
elaboració de propostes de difusió.
Accés a la presidència de Federació de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya,
FAJEEC (de la qual forma part el GAJ per medi de JAC): un membre del comitè executiu
del GAJ ha obtingut la Presidència de la Junta, formant-ne part durant els propers 2
anys, temps en el que es realitzaran diferents activitats en les que el GAJ en serà
impulsor.

Internacional
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EYBA (European Young Bar Association). Reunions trimestrals i anual.
Trobada amb el ministre de Justícia el 30 de novembre de 2016 i entrega de carta amb
reclamació de millores per a l’Advocacia Jove.
Organització I celebració de la conferència “The Value of Young Professionals” (EYBA,
ICAB, FAJEEC i JCI Catalunya).
Realització d’una enquesta EYBA sobre la situació laboral dels joves advocats
europeus.

Social
El GAJ ha continuat essent un referent en la organització d’activitats socials.
 Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany In Memoriam.
 Celebració d’Afterworks per fomentar les relacions entre els companys.
 Celebració del Sopar de Sant Raimon de Penyafort, d’estiu i de 50 aniversari.
 Participació al dinar amb els advocats que compleixen 50 anys de col·legiats.
 Participació al discurs de la cerimònia d’imposició de togues.
 Celebració dels Premis Taronja i Llimona, de caràcter festiu, que valoren la relació dels
Tribunals amb els col·legiats.

Comunicació
Per part de l’Àrea de Comunicació s’ha dut a terme un pla per assolir una comunicació més
eficient de continguts i una projecció de la marca GAJ pels canals de difusió habituals:
o
o

o

o
o
o

o
o

Desenvolupament i actualització de les RRSS.
Implementació i ús de Buffer: programari de continguts compartits entre diverses
aplicacions de xarxes socials que permet programar publicacions d’interès als diversos
canals pels quals ens comuniquem.
Publicació d'e-speaker setmanalment. No obstant això, la data exacta de les
publicacions està subjecta als interessos del grup. L'anterior es tradueix al fet que no hi
ha un dia concret de publicació sinó que és un sistema flexible.
Publicació semestral de Speaker, en format paper. La publicació acompanya la revista
de l'ICAB, el Mon Jurídic.
Actualització dels continguts del web de l'ICAB. Aquest treball es realitza conjuntament
amb l'ICAB.
Difusió per les web i les RRSS de tots aquells actes i esdeveniments que siguin d'interès
per al agrupat jove. Així mateix, també s'utilitza el canal que ofereix el mail a través de
l'e-speaker.
Desenvolupament i disseny de material creatiu per acompanyar les publicacions del
GAJ. El treball sol realitzar amb l'ajuda del departament de comunicació de l'ICAB.
Desenvolupament i acords amb els principals mitjans de comunicació jurídics. Des del
GAJ tenim acords de col·laboració amb mitjans digitals i mitjans en format offline per
donar més difusió a alguns dels actes o celebracions del GAJ.
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Alhora, s’ha dut a terme la preparació i desenvolupament i treball d'un pla de comunicació
d'aplicació a curt, mitjà i llarg termini, que encara està en curs i s’exposa més endavant a les
propostes per a l’exercici i en curs.

Emprenedoria
Des d’Emprenedoria hi ha en marxa els següents projectes:
o

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:
o 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.
o 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.
o Normativa: resum i pdf de les lleis que afecten directa o indirectament a
l’emprenedor.
o Coworkings: apartat que informarà dels diferents coworkings que es troben a
disposició de l’agrupat de manera que el seu inici sigui més econòmic.
o 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.
o 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 finalitat d’aquestes iniciatives és crear sinèrgies 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.

Grup de l’Advocacia Jove – Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
c./ Mallorca, 283 – 08037 Barcelona – mail: advocatsjoves@icab.cat

7 de 11

Grup de l’Advocacia Jove - GAJ Barcelona

Propostes per al nou exercici.
Formació
El GAJ continuarà fidel al seu eslogan de “Formació gratuïta i de qualitat”, formació que no es
limita als agrupats sinó que s’imparteix a tots els membres del Col·legi.
El curs 2016/2017 finalitzarà a finals de juny amb tres Cursos Zero més, de sis sessions
cadascun, sobre les següents disciplines:
 Laboral
 Concursal
 Mercantil i societari
Per a la resta del curs a dia d'aquest informe de gestió estan programades fins al mes de juny
un total de 21 sessions. En aquestes s'inclou el Curs Zero de l'àmbit concursal que fins a la data
en aquest curs no s'havia realitzat.
Els objectus principals de la formació per al nou exercici són:









Mantenir la proposta actual de cursos zero sobre els pilars bàsics del Dret: Civil, Penal,
Administratiu, Laboral, Concursal i Mercantil.
Potenciar les conferències sobre novetats legislatives i impartir-les acompassadament
amb la seva implementació (v.gr. ponència sobre protecció de dades amb la entrada
en vigor del Reglament Europeu el 2018)
Assistència. Novament, el principal objectiu per al nou exercici (curs 2017/18) és
aconseguir que la taxa d'assistència dels inscrits augmenti, ja que molts dels companys
que es queden en llista d'espera no poden assistir al no quedar places disponibles.
Serà necessari emprar fòrmules imaginatives
Potenciar els coneixements més allunyats de la formació jurídica tradicional:
- Noves tecnologies i era digital: big data, e-contracts i blockchain, drones,
LegalTech, etc.
- Tallers pràctics d’habilitats del món de la empresa: marca, captació de clients,
gestió de despatxos, soft skills, etc.
Per últim, s’ha de fer créixer el Mentoring, fent arribar el missatge als col·legiats que
disposen de la possibilitat de consultar dubtes amb un expert, un cop al mes, per un
preu molt competitiu. Estudiar la possibilitat d’implementar noves propostes de
prestació d’aquest servei que s’adaptin als agrupats

Institucional
Durant l’exercici en curs es mantindrà la presència activa a JAC i a CEAJ, participant en tots els
congressos i fent propostes. Cal dir que una membre del Comité Executiu ha estat escollida
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com a Secretària de CEAJ, càrrec que ostenta en l’actualitat. Es mantindrà la presència
permanent i activa en aquestes institucions.
El GAJ ha de continuar sent l'altaveu de l'advocacia jove, objectiu per al qual es posarà el focus
en dos projectes cabdals als quals s’ha de crear consciència dels Agents implicats:
- Projecte “Jo també vull ser mare”.
S’ha de potenciar aquest Projecte que pretén difondre una cultura més
conciliadora amb les advocades i la maternitat (més comprensió als Triunals,
conciliació familiar a les empreses, etc.)
- Falsos Autònoms.
Lamentablement, passats més de deu anys des de la regulació de la relació
especial de l’advocacia, es continua fent ús d’aquesta figura per a molts
advocats joves, perjudicant sèriament els seus drets laborals més bàsic i el seu
accés a determinades prestacions del nostre sistema.
El GAJ vol iniciar una campanya de difusió d’aquestes practiques que
contribueixi al seu progressiu abandó.
Alhora, la presidència de FAJEEC durant els propers 2 anys servirà per dur a terme diferents
activitats en les que el GAJ en serà impulsor.
Per últim, el GAJ també ha iniciat un projecte per donar a conèixer el GAJ a les facultats i
centres que imparteixin el Màster d'Accés a l'Advocacia de l'àrea de Barcelona, doncs molts
dels alumnes que en surtin exerciran la professió i es col·legiaran a l'ICAB, podent ser membres
del GAJ des que entrin fins als 40 anys. Es tractarà de consolidar aquest projecte.

Internacional
Pel que fa a EYBA, el GAJ compta amb la representació al Comitè de la EYBA de la PastPresident (anterior Presidenta), membre del Comitè Executiu del GAJ. El GAJ tractarà de
fomentar la representació assistint a totes les reunions i, si escau, amb la postulació d’algun
membre del Comitè Executiu per a un càrrec a la EYBA.
També és necessari seguir treballant per aconseguir més patrocinadors que proporcionin
descomptes als nostres agrupats per tot tipus d’ofertes, per cursos i seminaris a casa i a
l’estranger.
El GAJ apostarà novament per la tasca d’internacionalitzar l’advocacia jove i convertir-se en un
líder, mitjançant:
 La potenciació mitjançant els seus Canals de comunicació de la importància de la
internacionalització.
 L’oferiment de propostes formatives a nivell internacional, coordinat amb l’Àrea de
formació.
 La celebració de trobades internacionals, organitzant-les si és necessari.
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Social
Continuar fomentant la participació dels agrupats joves en les activitats lúdiques i socials que
organitza el GAJ, a efectes de consolidar-nos com entorn en el que poder fer Networking,
conèixer nous companys e intercanviar experiències, seguint fomentant un sentiment de
col·lectiu. Està en preparació l’ Afterwork d’estiu i el sopar d’estiu del GAJ, així com noves
conferències de GAJ Talks.
Coincidint amb les eleccions al Deganat del Col·legi, el GAJ té previst reunir-se amb cadascuna
de les candidatures un cop s’oficialitzin mitjançant la presentació en temps i forma de la
candidatura al Registre del Col·legi i presentar-los propostes per a la millora de la condició dels
advocats joves.
Alhora, des de l’Àrea de Social, s’està fomentant el networking intercol·legial, treballant per
crear una xarxa que permeti als advocats joves entrar en contacte amb joves professionals
d’altres sectors. El curs 2017-18 ha de servir per consolidar aquests esforços.

Comunicació
Es preveu continuar amb totes les activitats que estan en curs i anar perfeccionant-les.
Tanmateix, pel que fa al Pla de comunicació (que conté previsions a curt, mitjà i llarg termini),
hi ha mesures que a dia d'avui no estan sota la competència del GAJ i que s’ha de plantejar
com es gestionen en el futur. Algunes d’aquestes propostes són:
- Correu corporatiu
- Pàgina professional GAJ a LinkedIn
- Bloc independent del web de l’ICAB
- Canal de Youtube
- Targetes professionals
- Accés a la base de dades de l’ICAB
- Utilització d’eines de difusió per e-mail
- Promoció d'esdeveniments i iniciació de concursos per a aconseguir aquest objectiu.
Els concursos es realitzaran mitjançant l'ús de les RRSS.
- Aproximació al sector universitari
- Creació d'un podcast "corporatiu"
- Millora de les relacions institucionals

Emprenedoria
Les propostes per a aquest nou exercici són:
o Desenvolupament d'algunes de les iniciatives plantejades en l'exercici anterior.
o Posar la pàgina de GAJemprèn on-line, la qual està dissenyada i preparada.

Grup de l’Advocacia Jove – Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
c./ Mallorca, 283 – 08037 Barcelona – mail: advocatsjoves@icab.cat

10 de 11

Grup de l’Advocacia Jove - GAJ Barcelona
o

o
o
o

o

Celebració del primer acte en relació al sector de Legal Tech. Està previst la celebració d'un
congrés que inclourà tres panells:
1. Estat de la indústria. Reptes i oportunitats. Canvi de les signatures i adaptació
de les mateixes.
2. Intel·ligència Artificial (AI). Reptes, oportunitats i qüestions ètiques. Benefici
en la societat.
3. Companyies del sector.
Arribar a un acord amb Cuatrecasas Accelera, així com amb altres entitats per al
desenvolupament de l'esdeveniment de Legal Tech.
Preparació de conferències sobre Dret de Noves Tecnologies.
Esdeveniment “Fail Fast, Learn Fast”, on els agrupats i agrupades acompanyats d'una
cervesa tindran ocasió d'escoltar tres històries de fracàs de tres advocats i advocades
diferents. L'objectiu d'aquest format no és altre que educar en l'èxit a través de la
conscienciació del fracàs.
Celebració d'un speed dating per a aquells agrupats que vulguin iniciar un projecte
empresarial i necessiten de companys igualment interessats. Es celebrarà un
esdeveniment d'una hora on els agrupats disposaran de 5 minuts per explicar en què
consisteix el seu projecte. Al final de la ronda d'entrevistes s'obrirà un espai de networking
per seguir amb aquelles entrevistes que ens van semblar més interessants

Barcelona, a 4 de maig de 2017.
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