Comissiód’Advocatsd’Empresa-COADE
Pla de treball 2018-2022

• Detectar circumstàncies
d’Empresa

comunes

de

l’Advocat

• Extreure conclusions i proposar solucions a problemes
propis de l’Advocat d’Empresa
• Recomanar bones pràctiques, normes d’actuació o
models

• Difondre el rol de l’Advocat d’Empresa i optimitzar la
percepció del valor de l’Advocat d’Empresa

Quina ésla nostramissió

• Qualsevol altra decisió dels seus membres en relació
amb la finalitat de la Comissió
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Qui potser membredeCOADE
• Advocat col·legiat/da de l’ICAB com exercent o no
exercent que presti serveis per compte d’altri per una
societat mercantil*;
• L´advocat ha de tenir/haver tingut dedicació principal
com advocat en l’ Assessoria Jurídica interna d’una
empresa;
• Ha de respectar les normes deontològiques;
• Ha d´estar al corrent de les càrregues col·legials;
• La participació ha de ser a títol personal, sense
implicar interessos de l’empresa a la que pertany ni en
representació corporativa.
*S´exclouen les societats professionals d’advocats i les societats
mercantils que tinguin com a objecte social o com una de les seves
activitats principals la prestació de serveis jurídics.
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Com inscriure’s a
COADE
• Via On-line : www.icab.cat. Entra a Area Personal – Registres i
participació col.legial- Comissions de persones col.legiades- Comissió
d’Advocats d’Empresa
• Via SAC : sac@icab.cat / T. 93 601 12 12 - EXT. 5324
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Propostes d’àrees de treball
• Networking (Networking Day, In-House Day, Afterworks)
• Formació en habilitats (Excel, comptabilitat, presentacions creatives, negociació, marketing)

• Actualització de temes jurídics (normativa nova, resolucions judicials, etc.)
• Reforçament (Marketing) del Departament Jurídic intern i del seu valor: posicionament del departament jurídic
dins l’empresa, del Col.legi, a nivell institucional, indicadors (KPI / SLA), models retributius, valor afegit percebut
per l’empresa.
• Relacions amb organismes homòlegs (trobada amb altres Col.legis d’Advocats)
• Informació sobre conferències, seminaris i cursos interessants pels membres de COADE, tant a nivell nacional
com internacional
• Ampliar el col.lectiu de membres de COADE i recollir les seves inquietuds per satisfer les seves necessitats tenint
en compte el ventall de tipologia d’empreses i problemàtiques (campanya de promoció de COADE entre els
col.legiats, facilitar procés d’inscripció, qüestionaris de valoració de les activitats, recull d’interessos, entendre i
difondre les prestacions de l´ICAB que poden interessar al col.lectiu...)
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Gràcies
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