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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 2017 i el que ha transcorregut de 2018, el Comitè executiu del GAJ ha realitzat 
les actuacions que es relacionen a continuació. 
 
Formació 
 
Un any més 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. 
 
Alhora, l’Àrea de formació ha aconseguit potenciar la interacció amb els assistents a les              
ponències adaptar la demanda formativa amb les necessitats dels assistents.  
 
 

Civil 
 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'El meu primer arbitratge’ 20/04/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'El meu primer monitori, monitori europeu i canviari’ 
25/04/2017 
Curs Zero Processal Civil: 'Les meves primeres mesures cautelars’ 30/03/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'Ja tinc sentència, i ara què? La meva primera execució 
civil' 07/03/2017 
Conferència GAJ: 'Qüestions bàsiques sobre la redacció de contractes: Compravenda, 
Arrendament, Obra’ 02/02/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'El meu primer recurs d’apel·lació civil’ 02/03/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'La meva primera taxació de costes'   14/03/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'Les meves primeres Diligències Preliminars' 
04/04/2017 
Conferència GAJ: 'Possibilitats processals davant la insolvència empresarial’ 
16/03/2017 
Taula rodona GAJ: 'Problemàtica de la Hipoteca Multidivisa’ 18/01/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'El meu primer judici civil’ 26/01/2017 
Conferència GAJ: 'Qüestions imprescindibles en matèria processal civil. Consells 
pràctics’ 05/07/2017 
Conferència GAJ: 'Dret a l'habitatge vs Dret a la Propietat’ 05/07/2017 
Curs Zero GAJ Processal Civil: 'El meu primer recurs de cassació i d’infracció processal 
civil'    09/03/2017 
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Mentoring: Dret de Família 14/11/2017 
Mentoring: Dret Civil 
 
Mercantil 
 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Fase de qualificació’ 04/07/2017 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'Diferències entre la Junta General i l'òrgan d’administració' 
20/06/2017 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'Qüestions bàsiques de Dret de la Competència’ 03/07/2017 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'Contracte d'Agència vs Contracte de Distribució’ 26/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Efectes de la declaració de concurs (sobre el deutor, 
creditors, contractes i procediments)’ 15/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Fase de liquidació’ 12/07/2017 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'Constitució de societats' 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'La SLP, en termes generals’ 13/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Informe provisional (estructura i impugnació)’ 20/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Sol·licitud de concurs’ 13/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Fase de conveni’ 29/06/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'El Concurs de Persona Física’ 06/07/2017 
Curs Zero GAJ Concursal: 'Insinuació de crèdits i composició del passiu' 19/06/2017 
Curs Zero GAJ Mercantil: 'Certificacions: tipus, confecció, usos' 
19/06/2017 
 
Laboral 
 
Curs Zero GAJ Laboral: 'La representació legal i sindical dels treballadors’ 30/05/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'La vista oral. Contestació a la demanda’ 16/05/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'Les modalitats de contractació’ 23/05/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'Convenis col·lectius’ 06/06/2017 
Conferència GAJ: 'Nòmina i Seguretat Social per a advocats’ 31/10/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'Tipus d'acomiadaments, declaració i efectes’ 25/05/2017 
Mentoring: Dret Laboral 13/11/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'La demanda laboral’ 11/05/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'Ja tinc sentència, i ara què? Execució i recursos' 18/05/2017 
Taula Rodona GAJ: 'Falsos Autònoms i Falsos Becaris al món de l'advocacia' 
08/06/2017 
Curs Zero GAJ Laboral: 'L'acomiadament col·lectiu' 01/06/2017 
 
 
Penal 
  
Curs Zero GAJ Penal: 'Execució de Sentència’ 24/05/2017 
Conferència GAJ:’Instrucció' 12/01/2017 
Mentoring: Dret Penal 15/11/2017 
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Curs Zero GAJ Penal: 'Judici per delicte lleu’ 23/11/2017 
Conferència GAJ: 'Apel·lació contra sentència del procediment abreujat'25/04/2017 
Curs Zero Penal: 'Judici Oral’ 23/03/2017 
Curs Zero GAJ Penal: 'La fase intermèdia' 23/02/2017 
Conferència GAJ: 'Problemàtica de l'advocat en dissenyar un model de prevenció de 
delictes' 26/09/2017 
 
Administratiu  
 
Conferència GAJ: 'El meu primer procediment d'asil i protecció Internacional 
d’Estrangeria' 28/02/2017 
Conferència GAJ: 'Conceptes bàsics del dret urbanístic’ 19/01/2017 
Conferència GAJ: 'El meu primer procediment de Protecció de la Legalitat Urbanística’ 
21/02/2017 
Conferència GAJ: 'Procediment abreujat en la jurisdicció contenciós 
administrativa'10/01/2017 
Conferència GAJ: 'Execució de sentència en la jurisdicció contenciós-administrativa' 
17/01/2017 
 
Altres 
 
Conferència GAJ: 'Fiscalitat en les operacions de M i A’ 09/05/2017 
Conferència GAJ: 'Tendències del mercat laboral dels advocats’ 10/07/2017 
 Conferència GAJ: 'Parlar en públic. Ens ho passem bé?’ 19/12/2017 
Conferència GAJ: 'La marca personal de l’advocat' 21/03/2017 
Conferència GAJ: 'Com puc generar negoci en l'entorn digital?’ 10/10/2017 
Conferència GAJ: 'Taller de Captació de Clients i Màrqueting Digital’ 02/05/2017 
Conferència GAJ: 'El format extern com a instrument de persuasió’ 14/12/2017 
Taller GAJ - 'Legítima o llegítima? Recursos per a la redacció jurídica’ 04/05/2017 
Curs GAJ: 'Comunicació verbal i no verbal, com parlar en públic' 07/02/2017 
Conferència GAJ: 'El format extern en els escrits processals com a instrument 
persuasiu’ 28/03/2017 

 
El GAJ també ha desenvolupat altres activitats de gran importància que també han contribuit a 
la formació dels agrupats: 
 

● Mentoring. S’ha mantingut i potenciat el Mentoring, una iniciativa que de suport als             
joves advocats i advocades que s'inicien en l'exercici mitjançant vuit sessions mensuals            
de 14 a 16h amb un mentor/a a les quals els usuaris plantegen els seus               
professionals.Les disciplines impartides han estat Civil, Penal, Laboral i Família. 

 
● Butlleta d’Actualitat Jurídica. S’ha consolidat la “Butlleta d'Actualitat Jurídica del GAJ” 

una iniciativa que pretén servir de plataforma de difusió de coneixements jurídics 
entre els joves col·legiats barcelonins, agrupats del GAJ Barcelona. En l’actualitat s’han 
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publicat 8 edicions, amb un canvi de format més atractiu i amb una forta participació 
de nous col·laboradors en cada edició.  

 
● 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 
 
En el pla institucional s’han dut a terme les següents activitats: 
 

● Participació en les Assamblees trimestral organitzades per la  Confederación Española 
de Abbogados Jóvenes (CEAJ). 

● Participació en les Assembleas trimestrals organitzades pels Joves Advocats de 
Catalunya, organitzant la del mes de gener. 

● Participació en els international meetings organitzats per European Young Bar 
Association (EYBA) a Oporto i Londres. 
 
 

Social  
 
Des de l’àrea social s’ha fet: 
 

● Celebració del Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany In Memoriam, per a buscar nous 
talents d’oratòria entre els advocats joves de Barcelona. 

● Sopar de Sant Raimon de Penyafort 
● Publicació de 6 edicions de la revista ‘Speaker’ en paper imprès i publicació electrònica 

setmanal de l’e-Speaker, amb informació sobre les activitats properes. 
● Participació en diverses publicacions jurídiques i de premsa (El Jurista, ...) 
● Organització dels Afterworks, incloent l’Afterwork a la terrassa de l’ICAB 
● Organització de GAJ Talks, activitat creada al 2016 donant-li continuitat a 

l’esdeveniment. 
● Ofertes de tot tipus per als col·legiats 
● Participació en 8 tallers “Ja sòc advocat, i ara què?”, enfocats a orientar als joves 

advocats que comencen. 
● Participació en les sessions d’orientació professional, donant la benvinguda als nous 

col·legiats, guia per l’ICAB i copa de cava de benvinguda. 
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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 Desenvolupament i actualització de les RRSS. 
o 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. S’ha potenciat l’ús del LinkedIn com a xarxa social              
professional per arribar als joves advocats. 

o 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. 

o Publicació semestral de Speaker, en format paper. La publicació acompanya la revista            
de l'ICAB, el Mon Jurídic. 

o Actualització dels continguts del web de l'ICAB. Aquest treball es realitza conjuntament            
amb l'ICAB. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

  
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. 
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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. 
 
Alhora, la introducció de la transformació digital les noves tecnologies com a objectiu             
estratègic de l’ICAB fa que esdevingui una oportunitat única per iniciar càpsules formatives al              
canal de YouTube. 
 
Els objectius principals de la formació per al nou exercici són: 
 

● Mantenir el format Cursos Zero en Processal Civil, Penal, Administratiu i Laboral.            
Alhora, avaluar quines disciplines convé llençar cada any en funció de la oferta del              
propi ICAB. 

● Potenciar les conferències sobre novetats legislatives i impartir-les acompassadament         
amb la seva implementació. 

● Mantenir els nivells d’assistència en els cursos d’aquest any. Es fa clau ajustar la oferta               
als cursos que fa el propi ICAB, introduïr formats novedosos com totes les classes a               
duo al Curs Laboral o la difusió a xarxes. 

● Potenciar els coneixements més allunyats de la formació jurídica tradicional (noves           
tecnologies i soft skills). 

● Mantenir el Mentoring i augmentar la seva difusió. 
 
 
Institucional 
 
El GAJ ha de continuar sent l'altaveu de l'advocacia jove i es proposen les següents accions: 

- Comunicació a institucions públiques i difusió del Projecte “Jo també vull ser            
mare”, amb els actes corresponents. 

- Actes relacionants amb Falsos Autònoms, comunicació a ICAB i institucions          
públiques de la situació, col·laboracions amb altres organismes. 

 
Durant l’exercici en curs es mantindrà la presència activa a JAC i a CEAJ, participant en tots els 
congressos i fent propostes. 
 
Membres del GAJ ostenten la presidència de FAJEEC i la Secretaria de CEAJ. Es potenciarà la                
seva presència i ajudarà en el que escaigui. També es planificarà la continuïtat en aquests               
organismes mitjançant la presentació de candidats. 
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Continuar el projecte per donar a conèixer el GAJ a les facultats i centres que imparteixin el                 
Màster d'Accés a l'Advocacia. Aquest any es va comptar amb participants al Concurs d’Oratòria              
Amadeu Maristany in memoriam, motiu pel qual cal una valoració positiva d’aquesta línia de              
treball. 
 
En el pla internacional, l’objectiu per al 2018/19 és avaluar la conveniència i la intensitat de la                 
presència a EYBA i AIJA, ja que la internacionalització és una prioritat per als advocats joves 
 
 
Social  
 
La participació dels agrupats joves en les activitats lúdiques i socials que organitza el GAJ és                
essencial. Per aquest motiu, s’ha de continuar amb una oferta que desperti interès. Els              
formats com l’Afterwork, els sopars i les activitats esportives es mantindran. S’han de realitzar              
nous GAJ Talks. 
 
 
Comunicació 
 
Es preveu continuar amb totes les activitats que estan en curs i anar perfeccionant-les. El               
proper any és un moment propici per revisar el 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: 

- Eines pròpies GAJ (correu, web, bloc) 
- Xarxes (YoutTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook) 
- Targetes professionals 
- Implementació d’eines de difussió d’events. 
- Aproximació al sector universitari 

 
 
 
Barcelona, a 4 de maig de 2018. 
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