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ESTATUTS 

GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE TARRAGONA 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Denominació.  
 
El GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE TARRAGONA, en endavant GAJ, és una 
agrupació d’Advocats i Advocades inscrits-tes a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Tarragona constituïda en el si d’aquest per acord de la Junta de Govern en data 08 de 
febrer de 2013, a l’empara del què disposa l’article 54 del Real Decret 658/2001, de 22 
de juny, pel que s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola. 
 
Article 2. Domicili.  
 
El GAJ tindrà la seva seu on la tingui l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. 
 
Article 3. Durada. 
 
La durada del GAJ serà indefinida. 
 
Article 4. Finalitats. 
 
Les finalitats del GAJ són, fonamentalment, les següents: 
 
a) La representació dels advocats i advocades que hi pertanyen. 
 
b) Estudiar els problemes professionals específics dels advocats i advocades 
membres del Grup i promoure solucions a aquests-tes. 
 
c) La defensa dels interessos de qualsevol mena dels membres del GAJ, en el 
desenvolupament de la seva professió.  
 
d) L'harmonització de les regles reguladores de l'activitat professional que els puguin 
afectar, promovent totes aquelles activitats que siguin d'interès per als seus membres, 
així com impulsar el perfeccionament de la deontologia professional d’aquest-es.. 
 
e) Fomentar la participació dels membres del GAJ en la vida col·legial, tot 
desenvolupant l'esperit de solidaritat i companyia. 
 
f) Servir de connexió entre els òrgans de Govern i Comissions del Col·legi i els 
membres del GAJ, en relació amb totes les qüestions i problemàtiques que es puguin 
plantejar en l'exercici de la professió. 
 
g) Fomentar la participació activa com a membre d’altres associacions o entitats de 
representació i organització oficial de l’advocacia jove catalana, espanyola, o bé 
internacional. 
 
h) Atendre totes aquelles qüestions que puguin plantejar els nous joves advocats i 
advocades, a fi que es puguin integrar dintre de la professió amb més facilitat, així com 
facilitar l'assessorament corresponent, per les dificultats que es puguin trobar en 
l'exercici de la professió. 
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TÍTOL II. ELS MEMBRES 

 
Article 5. Membres. 
 
Seran membres del GAJ totes aquelles persones que es donin d’alta a l'Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona com advocats i advocades exercents i no 
exercents, menors de quaranta anys o amb menys de cinc anys d'exercici si superen 
l'esmentada edat, la qual es regula a l'empara dels presents Estatuts. 
 
Article 6. Drets dels membres. 
 
Són drets de tots els membres: 
 
a) Gaudir de tots els serveis i mitjans que hom arbitri pel bon funcionament del GAJ. 

 
b) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

 
c) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Junta Directiva. 

 
d) Participar en les activitats que promogui el GAJ i formar part de les comissions de 

treball que es constitueixin. 
 

e) Ser informat de la gestió de la Junta Directiva. 
 

f) Ser informat de l’estat de comptes del GAJ. 
 

g) Ser informat per la Junta Directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació 
suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal 
durant la reunió. 

 

h) Obtenir un exemplar dels Estatuts i / o reglaments interns. 
 

i) Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell-lla i 
a ser informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures, havent d’estar motivat, 
en el seu cas, l’acord que imposi la sanció. 
 

j) Impugnar els acords del GAJ, quan consideri que són contraris a la llei i als Estatuts 
o reglaments interns, i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els 
membres de la Junta Directiva. 
 

k) Elegir els membres de la Junta Directiva i ser elegibles, d'acord amb els estatuts, 
per a formar-ne part. 
 

l) Donar-se de baixa lliurement del GAJ. 
 

m) Ser representants per la Junta Directiva del GAJ en els seus interessos. 
 
Article 7. Obligacions dels membres. 
 
Són obligacions de tots els membres: 
 
a) Complir les prescripcions d’aquests Estatuts i reglaments interns del GAJ, així com 

complir els acords que adoptin l’Assemblea General o la Junta Directiva. 
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b) Pagar les quotes que acordi l’Assemblea General. 
 
c) Complir fidelment les funcions inherents al càrrec que exerceixin o que 

expressament se’ls encomani. 
 

d) Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de les seves possibilitats, als 
treballs comuns del GAJ. 
 

e) Comprometre's en les finalitats del GAJ i participar en el seu assoliment. 
 
Article 8. Pèrdua de la condició de membre.  
 
La qualitat de membre del GAJ es perdrà: 
 
a) Arribar a l'edat de quaranta anys o, en si s’escau, superar el període de cinc anys 

d'exercici. 
 

b) Causar baixa al Col·legi.  
 

c) Donar-se de baixa voluntària com a membre del Grup, sempre que es comuniqui 
per escrit a la Junta Directiva del GAJ. 
 

d) Per la pèrdua de la condició de col·legiat per les causes que s'estableixen als 
Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.  
 

e) Manca de pagament d’una quota. 
 

TÍTOL III. ÒRGANS  
 
Article 9. Òrgans. 
 
Els òrgans que formen el GAJ són: 
 
a) Assemblea General. 
b) Junta Directiva. 
c) Comissions. 
 

CAPÍTOL I. L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 10. Definició.  
 
L’Assemblea General és l’òrgan suprem del GAJ i els seus membres en formen part 
per dret propi. 
 
Article 11. Composició.  
 
Formen part de l’Assemblea General tots els advocats i advocades exercents i no 
exercents que compleixin els requisits de l’article 5. 
 
Article 12. Competències.  
 
L’Assemblea General té aquelles competències no atribuïdes expressament a altres 
òrgans i, com a mínim, les següents: 
 
a) Aprovació dels comptes anuals. 
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b) Aprovació dels pressupostos anuals d’ingressos i despeses. 
 

c) Fixació de les quotes anuals. 
 

d) Elegir i separar els càrrecs de la Junta Directiva. 
 

e) Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva. 
 

f) Establir les línies generals d’actuació que permeti complir els fins del GAJ. 
 

g) Aprovar la modificació/elaboració dels Estatuts per sotmetre’ls amb posterioritat a 
l’aprovació de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 
pel que l’aprovin conforme Real Decret 658/2001, de 22 de juny, pel que s’aprova 
l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola.  
 

h) Aprovar els reglaments de règim interior.  
 

i) Resoldre els Recursos contra resolucions sancionadores per infraccions 
disciplinàries interposats pels interessats.  
 

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap 
altre òrgan del GAJ. 
 

n) Dissoldre i liquidar GAJ.  
 

o) Qualsevol altre assumpte que determini la llei o els Estatuts. 
 
Article 13. Reunions. 

 
1. L’Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l’any en sessió 
ordinària, dins dels tres primers mesos de l’any natural, per rendir comptes i aprovar el 
pressupost de l’any següent i la memòria de l’activitat de l’any anterior. 
 
2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que calgui, a 
requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·licitin com a mínim vint-i-cinc 
membres del GAJ. La sol·licitud es farà per escrit i s’indicarà els assumptes que 
s’hagin d’incloure a l’ordre del dia. Aquesta Assemblea extraordinària s’haurà de dur a 
terme en el període màxim de trenta dies naturals des de la petició de la convocatòria, 
exceptuant-hi el mes d’agost. 
 
Article 14. Convocatòria.  
 
La convocatòria de l’Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries, es 
farà amb una anticipació mínima de quinze dies naturals. 
 
La convocatòria haurà d’especificar el dia, lloc y l’hora de la reunió, en primera i 
segona convocatòria entre les quals ha de transcórrer com a mínim un interval de 
trenta minuts, com també l’ordre del dia. 
 
Ateses les noves tecnologies la convocatòria es donarà a conèixer als membres del 
GAJ per tots aquells mitjans electrònics dels quals es disposin (pàgina web, xarxes 
socials, correus electrònics, etc.), i a més es penjarà al tauler d’anuncis del Col·legi. 
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Article 15. Ordre del dia. 
 
1. L’ordre del dia de l’Assemblea General serà confeccionat per la Junta Directiva del 
GAJ, a excepció del supòsit de l’art. 13.2, en què l’ordre del dia serà el que figuri a la 
sol·licitud de la convocatòria. 
 
Com a mínim set membres poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d'un o més 
assumptes en l'ordre del dia de l'Assemblea General. Si aquesta ja ha estat 
convocada, la sol·licitud s'ha de formular en el primer terç del període comprès entre la 
recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar 
a tots els membres de l'ampliació de l'ordre del dia. 
 
2. L'Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a 
l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es 
refereixin a la convocatòria d'una nova Assemblea General, o en els casos previstos 
en l’article 17 dels presents Estatuts. 
 
3. Si en l'Assemblea General es pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat 
contra membres de la Junta Directiva o la separació d'aquests de llurs càrrecs, s'ha de 
convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l'Assemblea General amb 
aquest punt com a únic punt de l'ordre del dia. 
 
Article 16. Constitució.  
 
1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb 
l’assistència de la meitat més un dels membres. 
 
2. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui 
quin sigui el nombre de membres presents. 
 
3. La reunió de l’Assemblea General serà presidida per la persona que ostenti la 
presidència del GAJ, o persona que el substitueixi, actuant com a secretari- a la 
persona que ostenti la secretaria del GAJ. 
 
Article 17. Vot. 
 
1. A l’Assemblea General correspon un vot a cada membre del GAJ, així com a cada 
membre de la Junta Directiva. 
 
2. No tindran vot aquells membres del GAJ que hagin incomplert les obligacions 
econòmiques, així com tots aquells membres que hagin sigut sancionats i que aquesta 
sanció comporti la suspensió o limitació d'aquesta activitat col·legial. 
 
3. En les votacions que es duguin a terme a l’Assemblea General, el vot serà personal, 
no podent-se produir delegacions. 
 
Article 18. Acords. 
 
1. Només poden adoptar-se acords sobre assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
2. En cas d'empat, el vot de qui presideix és diriment. S'entén que hi ha majoria simple 
quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els 
vots en blanc i els nuls. 
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3. És necessari el vot favorable de dues terceres parts dels presents, tant a la primera 
com a la segona convocatòria, per adoptar els següents acords: 
 
a) Modificació/elaboració dels Estatuts. 
 
b) Dissolució del GAJ. 
 
c) Integració del GAJ a una federació, associació. 
 
d) Separació de les seves funcions d’un o tots els membres de la Junta Directiva. 
 
4. La resta d’acords es prendran per majoria simple de vots dels assistents. 
 
5. La votació per a l'adopció d'acords ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 
10% dels membres presents en la reunió. 
 
Article 19. Acta.  
 
1. El secretari/a, una vegada tractats tots els punts de l'ordre del dia, ha de redactar 
l’acta. 
 
2. La lectura i aprovació de l’acta es podrà llegir i aprovar, bé al final de la mateixa 
reunió, bé a l’inici de la següent. 
 
3. Aprovada l’acta s’ha de transcriure al llibre d’actes. 
 
4. L'acta s'ha d'autoritzar amb les signatures del secretari-a i del president-a en el 
termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la reunió. 
 
5. L'acta s'ha de notificar a tots els membres del GAJ en el termini de vint dies a 
comptar des de l'endemà de la reunió de l’Assemblea General de la mateixa manera 
en què s'ha notificat la convocatòria. 
 
6. A l’acta de la reunió s’han de fer constar les dades següents:  
 
a) La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari o extraordinari, el nom de la 

persona que ha fet la convocatòria i si s'ha celebrat en primera o en segona 
convocatòria. 
 

b) L'ordre del dia. 
 
c) La indicació de la persona que l'ha presidida i de la persona que ha actuat com a 

secretari. 
 
d) La relació de persones que hi han assistit personalment i la indicació de la quota 

total de presència. 
 

e) Els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions, si escau, i, si 
algun dels assistents ho sol·licita, la indicació dels qui han votat a favor o en contra. 

 
7. Els membres poden demanar un certificat del contingut dels acords adoptats per 
aquests. En els certificats d'acords que encara no són executius, s'hi ha de fer constar 
aquest fet d'una manera expressa. 
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Article 20. Execució. 
 
Els acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General són executius immediatament 
després que l'acta hagi estat notificada a excepció d’aquells acords que encara no 
siguin executius i en els que s’ha fet constar d’una manera expressa. 
 
Article 21. Vinculació dels acords.  
 
Els acords obliguen i vinculen a tots els membres, fins i tot els dissidents. 
 
Article 22. Legitimació per a la impugnació 
 
1. Estan legitimades per a impugnar els acords, les decisions i els actes contraris a la 
llei les persones següents: 
 
a) Els membres de l'òrgan que els ha adoptat. 
b) Els membres del GAJ. 
c) Les que hi tinguin un interès legítim. 
 
Article 23. Terminis d'impugnació 
 
1. L'acció d'impugnació dels acords, les decisions i els actes contraris a la llei caduca 
quan han transcorregut sis mesos, i la dels contraris als estatuts o lesius de l'interès de 
la persona jurídica, quan han transcorregut quaranta dies. 
 
2. El termini de caducitat es compta des de la data de l'adopció de l'acord o la decisió 
o de l'execució de l'acte. Si les persones que impugnen no estaven presents en la 
reunió en què es va adoptar l'acord o no formen part de l'òrgan que l'ha adoptat, el 
termini es compta des que en reben la comunicació o des que raonablement l'han 
pogut conèixer. Si l'acord o l'acte és d'inscripció obligatòria, el termini es compta a 
partir de la data de la inscripció. 
 

CAPÍTOL II. JUNTA DIRECTIVA 
 

SECCIÓ 1ª. Definició i composició 
 

Article 24. Definició. És l’òrgan executiu i permanent encarregat de representar Al 
GAJ i gestionar els seus interessos, sotmès a les disposicions i directives de 
l’Assemblea General. 
 
Article 25. Composició.  
 
La Junta Directiva estarà composta per set membres: 
 
a) Presidència. 
b) Vicepresidència. 
c) Secretaria. 
d) Tresoreria. 
e) Tres vocals 
 
Article 26. La presidència. 
 
La persona qui ostenti la presidència representarà al GAJ i exercirà les funcions 
següents: 



11 
 

 
a) Representar amb caràcter permanent al GAJ, portant a terme totes les decisions 

adoptades per la Junta Directiva i per l’Assemblea General. 
 

b) Convocar les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General. 
 

c) Dirigir i moderar les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, amb 
vot de qualitat en cas d’empat. 

 
Article 27. La vicepresidència.  
 
La vicepresidència assumirà les funcions que li encomani la presidència, assumint   les 
d’aquesta en cas d’absència, malaltia o vacant. 
 
Article 28. La secretaria.  
 
Correspon a la Secretaria: 
 
a) Aixecar les actes de les reunions de l’Assemblea General i donar publicitat de les 

mateixes als seus membres.  
 

b) Donar a conèixer als membres del GAJ la convocatòria de les reunions de 
l’Assemblea General juntament amb l’ordre del dia.  
 

c) Portar un registre de tots els membres del GAJ que serà facilitat per la Secretaria 
del Col·legi. 
 

d) Expedir, amb el vistiplau de la presidència, les certificacions que és sol·licitin pels 
interessats. 
 

e) Ser depositari dels arxius del GAJ. 
 

Article 29. La tresoreria.  
 
Correspon a la tresoreria les següents tasques: 
 
a) Informar a l’Assemblea General en la primera reunió ordinària anual del compte 

d’ingressos i bestretes, així com formalitzar els comptes de l’exercici anual. 
 
b) Elaborar el pressupost anual. 
 
c) Recaptar i custodiar el fons del GAJ. 
 
d) Requerir als membres del GAJ els pagaments de les quotes corresponents quan no 

s’hagi fet el pagament dintre del termini corresponent. 
 
e) Portar la comptabilitat detallada i actualitzada de GAJ. 
 
Article 30. Les vocalies.  
 
Correspon als vocals portar a terme aquelles tasques encarregades per la Junta 
Directiva. 
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SECCIÓ 2a. Representant del GAJ a la Junta de Govern del Col·legi de 

l’Advocacia de Tarragona 
 

Article 31. Representant del GAJ a la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia 
de Tarragona 
 
1. En virtut del que estableix l’article 34.2 de l’Estatut Col·legial, la Junta Directiva 
escollirà entre qualsevol dels seus membres el representant del GAJ a la Junta de 
Govern del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona com a Vocal del GAJ, amb els drets i 
competències designats als Estatuts Col·legials, així com per la normativa que en cada 
cas reguli les agrupacions de joves advocats i advocades. Aquest acord s’haurà de 
comunicar a la Junta de Govern, perquè aquesta procedeixi a la seva designació. 
 
2. La Junta Directiva del GAJ podrà en qualsevol moment designar un nou 
representant del GAJ a la Junta de Govern.  
 
3. De constituir-se una nova Junta Directiva del GAJ, aquesta haurà de tornar a 
nomenar, d’entre els seus membres, el representant del GAJ a la Junta de Govern del 
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, acord que es comunicarà a la Junta de Govern 
perquè aquesta procedeixi a la seva designació.  
 
4. De constituir-se una nova de Govern en el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona el 
representant del GAJ designant en el seu moment continuarà exercint el seu càrrec a 
la Junta de Govern. 
 

SECCIÓ 3a. Disposicions generals 
 
Article 32. Gratuïtat dels càrrecs de la Junta Directiva.  
 
Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si bé 
tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i 
a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. 
 
Article 33. Cessament en els càrrecs de la Junta Directiva. 
 
1. Els membres de la Junta Directiva cessen en el càrrec per les causes següents: 
 
a) Mort o declaració d'absència. 
b) Incapacitat o inhabilitació. 
c) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 
d) Renúncia notificada a la Junta Directiva. 
e) Separació acordada per l'Assemblea General. 
f) Perdre la condició de membre del GAJ. 
g) Qualsevol altra que estableixi la llei o els estatuts. 
h) Estar sancionat-da i que aquesta sanció comporti la suspensió o limitació d’aquesta 

activitat col·legial. 
 
2. L'Assemblea General pot acordar separar de les seves funcions algun o tots els 
membres de la Junta Directiva, sempre que concorri causa justificada i la majoria 
exigida a tal efecte. 
 
L'acord de l'Assemblea General d'exercir l'acció de responsabilitat determina la 
separació dels membres de la Junta Directiva afectats. 
 
Article 34. Competències.  
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La Junta Directiva serà l’òrgan gestor permanent del GAJ i prendrà les seves decisions 
per majoria dels membres assistents a les seves reunions. La Junta podrà crear 
comissions de treball, per desenvolupar les seves tasques. 
 
A les reunions de la Junta Directiva podran assistir tots aquells membres del GAJ que 
prèviament ho sol·licitin, a les quals podran intervenir amb veu però sense vot. 
 
Article 35. Reunions.  
 
La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop cada mes, excepte el mes d'agost. 
 
Aquestes reunions seran obertes a tots els membres del Grup que vulguin assistir-hi. 
 
Article 36. Convocatòria.  
 
La convocatòria de la Junta Directiva, tant les ordinàries com les extraordinàries, es 
farà per escrit, amb una anticipació mínima de 48 hores, adreçada als membres que 
formen part de la Junta Directiva.  
 
Ateses a les noves tecnologies la convocatòria es remetrà per correu electrònic, o altre 
mètode que pugui existir en cada moment. 
 
La convocatòria la farà la persona que ostenti la presidència de la Junta Directiva i 
haurà d’especificar el dia, lloc i l’hora de la reunió, en primera i segona convocatòria 
entre les quals ha de transcórrer com a mínim un interval de trenta minuts, com també 
l’ordre del dia. 
 
Article 37. Ordre del dia.  
 
L’ordre del dia ha de tenir els mateixos continguts que els recollits a l’article 15 dels 
presents Estatuts. 
 
Article 38. Constitució.  
 
La constitució de la reunió de la Junta Directiva es durà a terme en els mateixos 
extrems que els indicats a l’article 16 dels presents Estatuts. 
 
Article 39. Vot. 
 
1. Correspon un vot a cada membre de la Junta Directiva. 
 
2. Els membres del GAJ que no formin part de la Junta Directiva que assisteixin a les 
reunions d’aquesta tindran veu però no vot. 
 
Article 40. Acords. 
 
1. Només poden adoptar-se acords sobre assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
Tanmateix es podran aprovar punts que s’hagin inclòs a l’ordre del dia a l’inici de la 
reunió, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts dels membres de la 
Junta Directiva. 
 
2. En cas d'empat, el vot de qui presideix és diriment. S'entén que hi ha majoria simple 
quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els 
vots en blanc i els nuls. 
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Article 41. Acta.  
 
L’acta ha de tenir els mateixos continguts que els recollits a l’article 19 dels presents 
Estatuts. 
 
Article 42. Execució. 
 
Els acords adoptats vàlidament per la Junta Directiva són executius immediatament 
després que l'acta hagi estat notificada excepte aquells que no siguin executius 
immediatament i així s’hagi fet constar. 
 
Article 43. Vinculació dels acords.  
 
Els acords obliguen i vinculen a tots els membres de la Junta Directiva, fins i tot els 
dissidents. 
 
Article 44. Legitimació per a la impugnació.  
 
Estan legitimats per a impugnar els acords de la Junta Directiva, les decisions i els 
actes contraris a la llei, els membres de la Junta Directiva que no hagin comparegut a 
la reunió, o havent-hi comparegut han manifestat clarament la seva oposició, havent 
de ser aquesta recollida a l’acta. O tercers que tinguin un interès directe. 
 
Article 45. Terminis d'impugnació.  
 
L'acció d'impugnació dels acords, les decisions i els actes contraris a la llei es regeixen 
per el que s’ha establert a l’article 23 dels presents Estatuts. 
 

SECCIÓ 4a. De les eleccions a la Junta Directiva 
 
Article 46. Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva. 
 
1. Els càrrecs de la Junta Directiva es designaran per l’Assemblea General.  
 
2. Quan s’incorpori un nou membre al GAJ, aquest no podrà ostentar la condició de 
President-a fins que hagi transcorregut un any des de la seva incorporació. 
 
3. Els processos electorals seran convocats per la Junta Directiva amb una antelació 
de seixanta dies a la data de realització prevista, i regulats per el que s’ha establert en 
els estatuts o reglament que s’elabori. 
 
Article 47. Calendari electoral 
 
El procés electoral per a l’elecció dels components de la Junta Directiva del GAJ tindrà 
una durada de seixanta dies naturals i s’ajustarà a les fases i al calendari següents: 
 
FASE  TERMINI INICI TERMINI FINAL TERMINI 

1. Acord de la Junta directiva del GAJ de 
convocar eleccions. 

0 dies Dia 0 Dia 0  

2.  Exposició cens electoral provisional. 5 dies Dia 1 Dia 5 

3. Designació dels components de la 
Mesa electoral. 

5 dies Dia 1 Dia 5 

4. Constitució de la Mesa electoral. 5 dies Dia 6 Dia 10  

5. Reclamacions contra el cens electoral 5 dies Dia 6 Dia 10  

6. Resolució de les reclamacions per la 
Junta Directiva i aprovació i exposició 
del cens definitiu. 

5 dies Dia 11 Dia 15  
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7. Presentació de candidatures. 10 dies Dia 16 Dia 25  

8. Llista provisional de candidatures 5 dies Dia 26 Dia 30  

9.  Reclamacions contra la llista 
provisional de candidatures. 

5 dies Dia 31  Dia 35 

10. Resolució de les reclamacions per la 
Mesa electoral i Proclamació de la 
llista definitiva dels candidats. 
En el supòsit de que només hi hagi 
concorregut una única candidatura 
aquesta serà proclamada electa. 

5 dies Dia 36 Dia 40 

11. Campanya electoral. 18 dies Dia 41 Dia 58  

12. Vot anticipat 5 dies Dia 56 Dia 60 

13. Dia de reflexió      1 dia  Dia 59 Dia 59  

14. Vot presencial.  
Escrutini i proclamació guanyadors 

1 dia Dia 60 Dia 60  

 
1. La Junta Directiva del GAJ pren l’acord de convocar eleccions (Dia 0). 
2. En el termini de 5 dies naturals es procedirà a exposar el cens electoral en el 

tauler d’anuncis del col·legi (Dia 1-5). El cens electoral es tancarà a la data de la 
convocatòria d’eleccions i contindrà el nom i cognoms dels membres del GAJ així 
com el seu número de col·legiat. 

3. En el termini de 5 dies naturals es procedirà a designar els components de la 
Mesa electoral (Dia 1 al 5).  

4. En el termini de 5 dies naturals es procedirà a la Constitució de la Mesa Electoral 
(Dia 6-10). 

5. En el termini de 5 dies naturals es podran presentar al·legacions contra el Cens 
electoral provisional (Dia 6-10). 

6. En el termini de 5 dies naturals la Junta Directiva resoldrà les reclamacions contra 
el cens provisional i es podrà consultar a la Secretaria del Col.legi el cens electoral 
definitiu (Dia 11-15). 

7. Entre les 10:00 hores del dia 16 fins a les 14:00 hores del dia 25 es podran 
presentar candidatures complint els requisits establerts als presents estatuts (Dia 
16-25). 

8. En el termini de 5 dies la Mesa electoral verificarà que els membres que 
conformen les candidatures compleixen els requisits establerts estatutàriament i 
emetrà un llistat provisional dels candidats (Dia 25-29).  

9. En el termini de 5 dies naturals es podran presentar al·legacions contra la 
proclamació de candidatures provisional (Dia 30-34). 

10. En el termini de 5 dies naturals la Mesa electoral resoldrà les reclamacions contra 
el llistat provisional dels candidats i es penjarà al tauler d’anuncis del Col·legi el 
llistat de candidats definitiu (Dia 36-40). 
En el supòsit que només hi hagi concorregut una única candidatura aquesta serà 
proclamada electa. 

11. La campanya electoral tindrà una durada de 18 dies naturals (Dia 41-58) 
12. Es podrà realitzar el vot anticipat durant cinc dies naturals (Dia 56-60). 
13. Dia de reflexió (Dia 59). 
14. El dia de les eleccions es podrà votar davant de la Mesa electoral en l’horari i lloc 

establert a la convocatòria de les eleccions. L'horari de votacions presencials no 
podrà ser inferior a tres hores (Dia 60). En finalitzar les votacions es procedirà a 
l’escrutini dels vots i es proclamarà els candidats guanyadors. 

 
Article 48. Convocatòria de les eleccions 
 
La convocatòria de les eleccions haurà d’incloure l’acord pres per la Junta Directiva, 
els requisits per a la presentació de candidatures i el calendari electoral. 
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Article 49. Mesa electoral 
 
1. A l’efecte de vetllar pel compliment dels requisits de les candidatures i pel bon 
funcionament de les eleccions es constituirà una Mesa Electoral, composta per tres 
persones:  
 
a) El President-a del GAJ, qui la presidirà. Si aquest fos candidat, l’expresident-a 

anterior en el temps. 
 
b) El Secretari-a del GAJ, qui actuarà com a secretari-a. Si aquest fos candidat, l’ex-

secretari-a anterior en el temps. 
 
c) El membre del GAJ de major edat el dia de la convocatòria, en qualitat de vocal 

primer. 
 

d) El membre del GAJ de menys edat el dia de la convocatòria, en qualitat de vocal 
segon. 

 
2. Són funcions de la Mesa electoral: 
 
a) Presidir i facilitar l’exercici del dret de vot i vetllar per la puresa màxima del procés. 

 
b) Autoritzar els interventors representants de cadascuna de les candidatures 

proclamades. 
 

c) Proclamar la llista dels candidats provisionals. 
 

d) Resoldre les al·legacions formulades contra la llista provisional de candidatures. 
 

e) Proclamar la llista definitiva de candidats. 
 

f) Desprecintar les urnes i procedir al recompte dels vots. 
 

g) Aixecar acta amb l’escrutini total dels vots emesos i de les incidències, si s’escau. 
 
3. La Mesa Electoral sol·licitarà la publicació del cens electoral a la Secretaria del 
Col·legi per tal de poder proclamar la llista provisional i definitiva dels membres que 
formen part del GAJ. 
 
Article 50. Candidatures 
 
1. Les candidatures es conformaran en llistes tancades amb indicació dels seus 
membres i càrrecs respectius, d’acord amb la composició que s’estipula en els 
presents Estatuts. 
 
2. Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, indicant el 
número de col·legiat i el número del DNI, sense que s’accepti la candidatura d’una 
mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec. 
 
3. Les persones que encapçalin les candidatures tindran la consideració de 
representants d’aquesta. 
 
4. Els representants de cada candidatura podran consultar dintre dels cinc dies 
següents a la proclamació de la seva candidatura una còpia del cens electoral 
provisional a la Secretaria del Col.legi de l’Advocacia de Tarragona. 
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5. Si únicament es presenta una candidatura, aquesta serà proclamada sense 
necessitat de votació. 
 
6. En el cas que no es presenti dins del termini establert cap candidatura a la Junta 
Directiva, es decretarà per la Junta Directiva sortint la convocatòria de l’Assemblea 
General del GAJ, en el termini màxim d’un mes, en la qual, previ debat de l’estat del 
GAJ, es podrà acordar el dia per a una nova convocatòria d’eleccions. 
 
7. La Junta Directiva sortint restarà durant tot el període d’Assemblea, així com 
d’eleccions, en funcions de tots els seus càrrecs. 
 
8. Donada la circumstància de què, convocant noves eleccions, no es presenti cap 
candidatura, el GAJ de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, restarà en 
situació d’inactivitat, i no podrà ostentar cap representació i càrrec als diferents 
departaments i òrgans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, així com a 
altres institucions col·legials en l’àmbit de Catalunya, de l’Estat Espanyol o 
Internacional. 
 
La inactivitat del GAJ haurà de ser notificada a la Junta de Govern del Col·legi en el 
termini d’un mes, mitjançant comunicació oficial signada pel President/-a i Secretari/-a 
de la Junta Directiva del GAJ en funcions. 
 
Per tornar a l’activitat del GAJ, per un grup mínim de 7 advocats i advocades que 
compleixin els requisits que disposa l’article 1 dels presents Estatuts, s’haurà de 
presentar una sol·licitud davant la Junta de Govern l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Tarragona, qui  haurà de donar el seu vistiplau en la propera celebració de la seva 
Junta. 
 
Aquest grup de 7 advocats i advocades joves es constituirà com a Junta Gestora i, en 
els terminis i requisits establerts a l’article 46 i següents dels presents Estatuts, haurà 
de convocar les corresponents eleccions. 
 
Article 51. Condició dels electors 
 
1. Els membres de la Junta Directiva es proveeixen per elecció, en la qual poden 
participar totes les persones que formen part del GAJ no suspeses en l’exercici dels 
seus drets. 
 
2. Els membres de la Junta Directiva han de ser escollits mitjançant sufragi universal, 
lliure, directe i secret de tots els membres del GAJ. 
 
Article 52. Exercici del dret de vot 
 
1. El dret de vot es pot exercir de dues maneres: 
 
a) Vot presencial en la jornada electoral davant la Mesa Electoral en l’horari establert a 
la convocatòria i al lloc fixat a l’efecte. 
 
b) Vot presencial anticipat, d’acord amb el calendari electoral establert, i en els termes 
recollits als Estatuts Col·legials.  
 
2. El vot s’emetrà en papereta tancada. 
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3. Si s’escau, la Junta Directiva podrà establir un procediment telemàtic d’emissió i 
exercici del vot que permeti acreditar la identitat, la condició de membre del GAJ i la 
inalterabilitat del contingut del missatge. 
 
Aquest procediment també haurà de garantir el caràcter personal, indelegable, lliure i 
secret del sufragi. 
 
 
Article 53. Escrutini i proclamació 
 
L’escrutini es farà per la Mesa electoral immediatament després que finalitzi el termini 
per exercir el dret de vot, i proclamarà electes els membres de la llista de la 
candidatura que hagi obtingut el nombre més gran de vots. 
 
2. En les eleccions, el vot dels membres del GAJ exercents tindrà doble valor que el 
dels altres col·legiats, proclamant-se electes per a cada càrrec als candidats que 
obtinguin la majoria. En cas d'empat s'entendrà triat el qui més vots hagués obtingut 
d'entre els exercents; de persistir aquest, el de major temps d'exercici en el mateix 
Col·legi; i si encara es mantingués l'empat, el de major edat. 
 
3. En el supòsit que només s’hagi presentat una única candidatura aquesta serà 
proclamada electa entre el dia 36 i 40 del període electoral. 
 
Article 54. Acceptació i durada dels càrrecs de la Junta Directiva. 
 
1. Els elegits hauran de prendre possessió del càrrec en el termini d’un mes, a comptar 
des de la proclamació de l’elecció. 
 
2. Els nous  membres de la Junta Directiva entren en funcions un cop han acceptat el 
càrrec per al qual han estat escollits o nomenats. 
 
3. La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys, podent ser 
reelegits. 
 
Article 55. Substitució dels càrrecs vacants 
 
1. Les vacants dels càrrecs que es produeixin a la Junta Directiva durant el curs del 
mandat es cobriran, de forma accidental, per nomenament de la mateixa Junta, sens 
perjudici de poder convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions per cobrir el càrrec 
o càrrecs vacants. 
 
2. En cas que durant el mandat de la Junta de govern es produeixin vacants de la 
meitat o més dels components de la Junta de govern, es consideraran expirats els 
mandats de substitució i s’ha de procedir a la convocatòria d’una Assemblea General 
extraordinària a fi i efecte d’elegir els càrrecs vacants. 
 

CAPÍTOL III. COMISSIONS 
 
Article 56. Definició i composició. 
 
Les comissions són òrgans consultius del GAJ. 
 
1. Estaran compostes com a mínim per tres membres, i almenys un d’ells serà 
membre de la Junta Directiva.  
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2. Les Comissions seran creades per la Junta Directiva, a proposta de qualsevol 
membre del GAJ. L’acord de la creació de la Comissió fixarà el caràcter, composició i 
contingut d’aquesta. 
 
3. A la primera reunió de la Comissió es designarà un-a president-a i un-a secretari-a, 
que seran escollits per la Junta Directiva. 
 
 
 
Article 57. Funcions. 
 
1. Les Comissions analitzaran temes concrets que resultin d’interès pel GAJ, havent 
d’elevar les seves conclusions a la Junta Directiva, i es donaran a conèixer als 
membres del GAJ. 
 
2. Les Comissions elaboraran els informes que sol·liciti la Junta Directiva o 
l’Assemblea General. 
 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 58. Patrimoni. 
 
El patrimoni del GAJ en el moment de constituir-se és de zero euros.  
 
El pressupost anual s’aprovarà per l’Assemblea General. 
 
Article 59. Finançament. 
 
El GAJ obtindrà els seus recursos econòmics i financers de les següents formes: 
 
a) Quotes ordinàries i extraordinàries, que hauran de ser acordades per l’Assemblea 

General. 
 

b) Pressupost assignat anualment per l’Assemblea General de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Tarragona. Aquest pressupost serà gestionat lliurement pel GAJ. 
 

c) Ajudes i subvenciones rebudes. 
 
Article 60. Quota. 
 
L’Assemblea General podrà fixar anualment una quota que hauran d’ingressar els 
membres del GAJ. En cas contrari s’entendrà prorrogada la quantia de la quota 
corresponent a l’exercici anterior. 
 
En cas que s’aprovi una quota a pagar pels membres del GAJ, aquesta s’haurà 
d’ingressar entre els dies 01 al 30 d’abril de cada any, o amb posterioritat si es tracta 
d’un membre de nova incorporació. 
 
Article 61. Rendició de comptes. 
 
Qui ostenti el càrrec de tresorer-a haurà de rendir, per escrit i justificat degudament, 
l’estat de comptes i efectuar un pressupost de l’exercici en la primera reunió anual 
ordinària de l’Assemblea general. 
 
 

TÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
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Article 62. Modificació d'estatuts 
 
1. L’aprovació o modificació dels Estatuts s’ajustarà al procediment següent: 
 
a) El procediment s’iniciarà per acord de la Junta Directiva o de l’Assemblea General, 

ordenant l’estudi d’una proposta i l’elaboració del document inicial, creant a tal 
efecte una comissió. 
 

b) El projecte s’aprovarà inicialment per la Junta Directiva i és sotmetrà a informació 
pública dels membres del GAJ durant un termini no inferior a quinze dies, amb 
publicació a la pàgina web, a fi que els membres puguin conèixer la documentació i 
formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin 
convenients. 
 

c) L’Assemblea General aprovarà el text definitiu de la proposta dels estatuts. 
 

d) La proposta aprovada per l’Assemblea General es remetrà a la Junta de Govern del 
Col·legi perquè procedeixi a l’aprovació del text definitiu en virtut del qual disposa 
l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola.  

 
2. Per a acordar una modificació/elaboració d'estatuts, la convocatòria ha d'expressar 
amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir, així com si es 
pretén aprovar uns estatuts nous. 
 

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 63. Causes de dissolució. 
 
El GAJ es dissoldrà per les següents causes: 
 
a) Per acord de dues terceres parts dels assistents a la reunió de l’Assemblea General 

convocada en reunió extraordinària i convocada amb aquest efecte. 
 

b) Per no complir els fins pel qual fou constituït. 
 

c) Baixa dels membres, si es redueixen a menys de set. 
 

d) Per les causes que determini la legislació vigent. 
 

e) Per sentència judicial ferma. 
 

f) Per acord motivat de la Junta de Govern del Col·legi en virtut del que disposa 
l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola. 

 
Article 64. Procediment de dissolució 
 
1. La dissolució requereix l'acord de l'Assemblea General si es produeix alguna de les 
causes que estableixi la normativa vigent, o alguna altra que estableixin els estatuts. 
L'Assemblea General que es reuneixi amb aquesta finalitat pot, en lloc d'acordar la 
dissolució, adoptar els acords que calguin per a remoure'n la causa. 
 
2. La Junta Directiva del GAJ té el deure de convocar l'Assemblea General quan 
conegui que s'ha produït una causa de dissolució. Qualsevol membre li pot sol·licitar 
que ho faci si estima fonamentadament que s'ha produït una d'aquestes causes. 
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3. Si l'Assemblea General no és convocada, no es reuneix o no adopta cap acord que 
remogui la causa de dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar a la Junta 
de Govern del Col·legi que dissolgui el GAJ en virtut del que estableix l’article 54 del 
Real Decret 658/2001, de 22 de juny, pel que s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia 
Espanyola. 
 
4. Acord motivat de la Junta de Govern del Col·legi en virtut del que disposa l’Estatut 
General de l’Advocacia Espanyola. 
 
Article 65. Liquidació. 
 
1. Acordada la dissolució del GAJ, la Junta Directiva es convertirà en la Comissió 
Liquidadora, i com a tal reclamarà totes les quanties que estigueren pendents de 
cobrament i pagarà les que estiguin pendents de pagament. 
 
2. Practicades les anteriors operacions, i en el supòsit que restessin quantitats a  
l’actiu del GAJ, es procedirà a traspassar aquestes al fons de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Tarragona, i el corresponent repartiment, si fos el cas, als membres del 
GAJ que hagin abonat la seva quota.  
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
ÚNICA. Desenvolupament reglamentari. 
 
Es faculta a la Junta Directiva perquè desenvolupi reglamentàriament els presents 
Estatuts. Aquests reglaments no entraran en vigor fins que no siguin aprovats per 
l’Assemblea General. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
ÚNICA. Derogació dels Estatuts anteriors. 
 
Queden derogats els anteriors Estatuts del GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE 
TARRAGONA, que foren aprovats en data 08 de febrer de 2013 per acord de la Junta 
de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona,  en virtut del que disposa 
l’article 54 del Real Decret 658/2001, de 22 de juny, pel que s’aprova l’Estatut General 
de l’Advocacia Espanyola. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA. Entrada en vigor. 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació per la Junta de 
Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona en virtut del que disposa 
l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola. 
 
SEGONA. Interpretació dels estatuts. 
 
Totes les qüestions que sorgeixin i que siguin relatives a l’aparició, interpretació, 
compliment i abast dels presents Estatuts seran sotmeses a la decisió de l’Assemblea 
General, i subsidiàriament a la Junta de Govern del Col·legi. 
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El present esborrany ha sigut aprovat per l’Assemblea General del GAJ en data 28 de 
gener de 2021. 


