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Caldes de Montbui, 7 de gener de 2014. 
 
 
Benvolguts/es companys/es;  
 
Per la present us convoquem a la reunió de la Junta Directiva de l'Associació 
 Joves Advocats de Catalunya que tindrà lloc el proper dia divuit de gener de 
2.014 a la seu de  l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, ubicat al  C/ Lacy, 
15 - 08202 Sabadell a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 
hores en segona –preguem  màxima puntualitat-, amb el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de data vint-i-tres de novembre de 
dos mil tretze. 
 
2. Informe de la Junta de Govern. 
 
3. Constitució de les comissions de treball. Adopció dels acords que 
corresponguin.  
 
a) Comissió legislativa.  
b) Comissió estatutària.  
c) Comissió de Torn d’Ofici. 
d) Comissió de Relacions Institucionals.  
e) Comissió de Tecnologies de la Informació i Comunicació.  
f) Comissió de Drets Humans. 
 
A tal efecte es demana a tots els membres de les comissions la seva 
assistència. 
 
4. Actualitat a FAJEEC i SAICO. Adopció dels acords que corresponguin. 
 
5. TIC informe sobre la nova web a càrrec de Iuristel. 
 
6. Fixació del calendari de les properes reunions de JAC durant l’any 2014. 
Adopció dels acords que corresponguin. 
 
7. Preparació del X Congrés de Joves Advocats de Catalunya de l’any 2015. 
Acceptació de propostes de seu i adopció dels acords que corresponguin. 
 
8. Estudi de fórmules conjuntes per part de tots els GAJ’s per tal de participar 
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més directament en els òrgans de govern col·legial així com en les diferents 
comissions dels col·legis. Acords que corresponguin. 
 
9. Estudi de fórmules per tal d’aconseguir representació del JAC en les 
comissions i òrgans de Govern del CICAC. Acords que corresponguin. 
 
10. Informe de Tresoreria. Acords que corresponguin. 
 
11. Torn obert de paraula, precs i preguntes. 
 
 
 
Molt cordialment,  
 
 
 
Ferran Brugalada  
President 
 
 
 
NOTA: Des del Grup d´Advocats Joves de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats  de 
Sabadell com ja és tradicional, ens informen que convidaran a un  membre de 
cada agrupació al dinar  posterior a la reunió. Per  la resta de companys, el cost 
del dinar serà de 20 €.  
 
 


