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AEDAF - Sessió del grup Procediment Tributari: Repàs de jurisprudència 

El dia 15, a les 18:00 hores, es va visionar a l’Aula d’Advocats de l’ICAT, per videoconferència, 
la sessió formativa de referència. 

Reunió de la Secció de Dret Mercantil i Concursal 

El dia 15, a les 14:00 hores, es van reunir els membres de la Secció de Dret Mercantil i 
Concursal per debatre els següents temes: les propostes d’objectius i model d'organització i 
funcionament de la secció. Les propostes relatives a la formació continuada. Així mateix, es va 
acordar que les reunions de la Secció queden fixades el tercer dilluns de cada mes. En 
conseqüència, la propera reunió es fixà pel dia 19 de juny de 2017, a les 13:30 h. 

Comissió Permanent i Ple del Consell del CICAC 

El dia 15, a les 14:00 hores, el degà va assistir al dinar de treball de la Comissió Permanent del 
CICAC. Un cop finalitzat, va assistir a la reunió del Ple del Consell de l'Advocacia Catalana que 
va tenir lloc a la pròpia seu. 

Formació. Curs sobre la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

El dia 15, a les 17:00 hores, es va inaugurar al Saló d’Actes el curs de referència. La primera 
sessió, a càrrec del Il·lm. Sr. Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Sala de Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, va tractar els següents aspectes: 
principis de la potestat sancionadora. La prescripció. La concurrència de sancions. Especialitats 
dels procediments de naturalesa sancionadora. Aquest curs que conté un total de 7 sessions, 
ha estat organitzat per la Secció de Dret Administratiu de l’ICAT.  

Formació. Conferència: “La correspondència privada entre lletrats com a mitjà de prova” 

El dia 16, a les 17:00 hores, va tenir lloc al Saló d’Actes la ponència sobre el valor com a prova 
de la correspondència privada entre lletrats, a càrrec del Dr. Joan Picó i Junoy, catedràtic de 
Dret processal de la URV. El ponent va analitzar les contradiccions que en aquesta qüestió hi 
ha entre la realitat deontològica i la realitat processal. El Dr. Picó va aclarir que totes les 
normatives deontològiques prohibeixen que s’aportin com a proves aquestes comunicacions 
entre advocats, amb independència de la seva procedència (correu electrònic, whatsapp, SMS 
o altres sistemes de missatgeria telemàtica). El ponent va posar sobre la taula que la Llei 
d’Enjudiciament Criminal és confosa en aquesta qüestió. Una situació que té el seu reflex en 
una doctrina contradictòria, tot i que majoritàriament es donen per vàlides com a mitjà de 
prova aquestes comunicacions. El Dr. Picó va analitzar també les figures del secret professional 
i la prova il·lícita. La conferència, que va aplegar una cinquantena de persones, va ser la tercera 
d’un cicle de 5 conferències organitzades per la Secció de Dret Processal Civil. 
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Reunió de la Secció de Dret d'Estrangeria 

El dia 17, a les 13:30 hores, va tenir lloc la reunió de la Secció a la Sala de Juntes de l’ICAT. On 
es van tractar els següents temes: Legislació. Reglament del registre de parelles estables a 
Catalunya i l’ORDRE JUS/44/2017. Debat.  

Reunió de treball del Patronat de la Fundació Muntanyeta 

El 17, a les 19:00 hores, la Sra. Rocío de Mantaras Macián, diputada tercera de la Junta de 
Govern, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Muntanyeta que es va celebrar a la 
seu de la Fundació de la qual l’ICAT n’és patró. 

Formació. Conferència: El Dret Penal en l’àmbit de l’esport 

El dia 18, a les 17:00 hores, es va celebrar una ponència a l’Aula d’Advocats sobre el Dret Penal 
en l’àmbit específic de l’esport, a càrrec del Sr. David Lanaspa, advocat especialitzat en la 
matèria (Màster en Dret Esportiu) i professor de Dret Penal a la URV. La xerrada tenia com a 
objectiu dotar als advocats assistents dels coneixements necessaris per afrontar casos 
relacionats amb l’esport. El ponent va analitzar la normativa administrativa de l’esport, en 
especial a l’àmbit penal. Es va efectuar la reflexió sobre en quins casos de conflictes en l’entorn 
esportiu pertanyen a un i altre nivell. El ponent va detallar quins delictes son els més habituals 
en aquest camp específic, com el de dopatge o el de corrupció en els resultats esportius. 
També, va analitzar l’aspecte de les lesions als esdeveniments esportius, des del punt de vista 
del seu recorregut legal. Per últim, i entre d’altres qüestions, el ponent va abordar les 
repercussions penals que poden tenir les sancions federatives i la responsabilitat penal del 
menor en l’àmbit de l’esport. Aquesta conferencia va estar organitzada pel Grup d’Advocats 
Joves. 

Reunió de la Secció de Dret Civil 

El dia 19, a les 13:30 hores, es van reunir els membres de la Secció a la Sala de Juntes per 
tractar els següents temes: Valoració dels acords d'Audiències Provincials (Madrid, Barcelona, 
Málaga, etc.) i de les resolucions de l'Audiència de Tarragona i dels Jutjats de primera instància 
del partit judicial de Tarragona, respecte de la suspensió de les execucions davant l'al·legació 
de suspensió de l'execució, per prejudicialitat civil per clàusula abusiva de venciment anticipat. 
Termini per reclamar les despeses de constitució d'hipoteca i inscripció en Registre. 
Comentaris en relació amb la Conferència sobre la prova electrònica. Comentaris de secció i 
novetats legislatives i jurisprudencials d'interès. 

Ple del CGAE 

El dia 19, a les 10:00 hores, el degà assistí a la celebració del Ple del Consejo General de la 
Abogacía Española que es va celebrar a la seu de l'ICAB a Barcelona. 
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Reunió territorial prèvia de la Mutualidad General de la Abogacía Española 

El dia 19, a les 12:00 hores, va tenir lloc a l’Aula d’Advocats la reunió territorial prèvia a la 
Asamblea General de la Mutualidad General de la Abogacía Española. L’advocat, Sr. Victor 
Abardia López, va resultar escollit com representant dels mutualistes a la pròxima Assemblea 
General que es celebrarà a Madrid el dia 27 de juny de 2017. 

Formació. VII Jornada d’Estrangeria: “Refugiats i política d’asil” 

El dia 19, a les 16:00 hores, va tenir lloc la Jornada de referència, organitzada pel Departament 
de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) i la 
Secció de Dret d’Estrangeria de l’ICAT. Les senyores, la Dra. Maria Font i Mas i la Dra. Diana 
Marín Consarnau, professores de Dret internacional privat del Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer URV van assumir la direcció de la Jornada que va estar presentada per la 
Sra. Maite Jiménez González, presidenta de la Secció de Dret d'Estrangeria de l’ICAT i la Dra. 
Maria Font i Mas, secretària del Departament de Dret privat, processal i financer de la URV. La 
jornada va estar moderada pel Sr. Albert Martí Bargalló, professor associat de Règim 
d’Estrangeria de la URV i advocat. Els ponents i les seves intervencions van ser: Refugiats a la 
Mediterrània: què ha succeït a la Unió Europea? Dra. Sílvia Morgades Gil, professora de Dret 
internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra. La crisi dels refugiats: repensant 
l’actuació de l’Administració estatal. Dr. Markus González Beilfuss, professor de Dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona. Programa català de refugi. Sr. Oriol Amorós i 
March, secretari d’Igualtat Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Una lectura 
del conflicte sirià des dels Drets Humans. Dr. Santiago CASTELLÀ SURRIBAS, professor de Dret 
internacional públic de la URV. Programa d'acollida de refugiats de Creu Roja. Sr. Eduard 
Martín Fontbona, adjunt a Coordinació Oficina Provincial Creu Roja de Tarragona. Rèplica. 
Sr.Carles Perdiguero Garreta, professor associat de Nacionalitat i Estrangeria de la URV, i 
advocat. La jornada es va clausurar un cop finalitzat el torn obert de preguntes. 

Festa Col·legial ICA Manresa 

El dia 19, a les 18:00 hores, el degà de l'ICAT va assistir als actes solemnes que es van celebrar 
a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, amb motiu de la seva Festa Col·legial. 


