REGLAMENT DEL
XI CONGRÉS D’ADVOCATS JOVES DE CATALUNYA
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Concepte.
El “XI Congrés d’Advocats Joves de Catalunya” és un òrgan de debat, configurat i
convocat per l’Associació “Joves Advocats de Catalunya”, integrada pels membres
dels Grups d’Advocats Joves dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Neix amb l’objectiu d’ésser un òrgan deliberant de la problemàtica específica dels
joves advocats en el context genèric de la professió i amb la vocació de mantenir
reunit el col·lectiu amb caràcter permanent mitjançant l’Associació Joves Advocats
de Catalunya que els representa i que estudia i proposa solucions a l’esmentada
problemàtica.
Art. 2. Denominació oficial.
És la de “XIè Congrés d’Advocats Joves de Catalunya”, i així figurarà en la
documentació oficial del Congrés.
Art. 3. Idiomes oficials.
Seran el català i el castellà, com a idiomes oficials de la Comunitat de Catalunya.
Art. 4. Objectius específics.
Els objectius específics del XIè Congrés d’Advocats Joves de Catalunya són:
a) Estudiar, debatre i assolir unes conclusions sobre les següents ponències
relatives al títol del congrés “Realitat Social vs Realitat Jurídica”:
-

La regulació social de la gestació subrogada.
La realitat electrònica de la justícia i les noves tecnologies i l’advocat online.
La realitat als centres penitenciaris.
L’eliminació de les barreres per l’accés a la professió / clients a la justícia.
La clàusula rebus sic stantibus. La nova realitat contractual.
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b) Aprofundir en l’anàlisi de les conseqüències pràctiques de qualsevol dels ors.
TÍTOL II. PARTICIPACIÓ EN EL CONGRÉS
Art. 5. Modalitats.
Es podrà participar en el XI Congrés d’Advocats Joves de Catalunya, com a:
a) Congressista.
b) Ponents.
b) Convidat.
Art. 6. Congressistes.
Ostentaran la condició de congressistes totes aquelles persones que s’inscriguin al
congrés i abonin la quota de participació corresponent

Art. 7. Ponents.
Ostentaran la condició de ponents aquelles persones que formin part d’una
ponència, taula rodona, taller o comunicació.
Art. 8. Convidats.
Ostentaran la condició de convidats les persones expressament convidades per la
Taula del Congrés.
Els convidats no tindran dret de vot, i tindran el de veu restringit a l’àmbit de la
comissió on s’integrin o participin, gaudint de la resta de drets i estant sotmesos als
deures establerts en el present Reglament.

Art. 9. Efectes de la inscripció.
Tota inscripció vàlida determinarà la vinculació del congressista i del convidat a les
disposicions i actes que regulen i configuren el Congrés i, en particular, al seu
Reglament.
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ DEL CONGRÉS
Art. 10. Regulació.
L’organització del XIè Congrés d’Advocats Joves de Catalunya es regirà pel present
Reglament i pel que estableixi el Comitè Organitzador.
Art. 11. Òrgans del Congrés.
Els òrgans específics del XIè Congrés d’Advocats Joves de Catalunya són:
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a) L’Assemblea, que funcionarà en Ple.
b) El Comitè Organitzador.
c) La Secretaria Permanent.
d) La Taula del Congrés.
e) La Taula de la Ponència.
f) La Comissió financera.
Art. 12. Assemblea.
1. És el màxim òrgan deliberant del Congrés i funcionarà només en Ple.
2. El Ple es regirà per les següents disposicions:
a) Són membres del Ple tots els congressistes.
b) Es considerarà vàlidament constituït el ple qualsevol que sigui el nombre dels
assistents al mateix.
c) Correspon al Ple la consecució dels objectius específics del Congrés,
especialment, aprovar les conclusions definitives que es proposin durant les seves
sessions.
d) Les sessions es desenvoluparan d’acord amb el funcionament que disposa
aquest Reglament.
e) El dret de veu consistirà en poder formular preguntes i demanar aclariments
sobre la ponència i les conclusions de la mateixa als ponents, així com a formular
esmenes a les citades conclusions i fer observacions tant sobre les conclusions de
la ponència com sobre les esmenes.
f) De cada sessió s’aixecarà acta en la que s’exposarà succintament el
desenvolupament de la mateixa.
g) L’òrgan rector del Ple del Congrés és el Comitè Organitzador. No obstant, a
efectes de funcionament pràctic i per delegació d’aquest, l’òrgan director del Ple és
la Taula del Congrés, amb les següents funcions directives:
- Correspon al President de la Taula del Congrés la direcció del Ple i l’autorització
de les intervencions orals en llur debat.
- Correspon al Secretari de la Taula del Congrés redactar els esborranys de les
actes de les sessions i sotmetre-les a votació.
- Corresponen a la Taula del Congrés les restants facultats de direcció i ordenació
del Ple, entre les quals hi ha la seva convocatòria, proposició de votacions i
solució dels problemes interpretatius que es puguin suscitar en relació al present
Reglament i a eventuals llacunes, d’acord amb l’esperit del Congrés i de
l’Associació Joves Advocats de Catalunya.
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Art. 13. Comitè Organitzador.
1. Constitueix el màxim òrgan de gestió i direcció del Congrés i el que ostenta la
seva representació col·legiada, iniciant la seva activitat com a tal amb l’aprovació
d’aquest Reglament.
2. Estarà format per la Junta Directiva de l’Associació Joves Advocats de Catalunya
i els membres designats a tal efecte per aquesta, i estarà integrada per un
President, un Vicepresident, un Secretari, un Vicesecretari i Vocals.
3. Les funcions del Comitè Organitzador seran les següents:
a) Designar les persones que integraran la Secretaria Permanent i seguir el
desenvolupament de l’activitat duta a terme per la mateixa de conformitat amb
l’establert a l’article 14.
b) Designar els membres que integraran la Taula del Congrés i distribuir entre
aquests els seus càrrecs.
c) Designar les persones que formaran part de la Comissió Financera, així com
supervisar la seva activitat i aprovar la seva gestió.
d) Designar els membres que hagin de desenvolupar la ponència objecte de debat
en el Congrés.
e) Totes les altres que li siguin expressament reconegudes per aquest Reglament.
4. El funcionament del Comitè Organitzador es regirà per les següents pautes:
a) Correspon al President la convocatòria del Comitè, fixar l’ordre del dia, dirigir els
debats, autoritzar les intervencions orals, determinar les alternatives a sotmetre a
votació en cada reunió i representar al Comitè en l’àmbit extern al mateix.
b) Correspon al Vicepresident la substitució del President en les seves funcions en
absència d’aquest.
c) Correspon al Secretari l’elaboració de l’acta de cada reunió i elevar-la al President
per tal que aquest la sotmeti a votació, així com la Presidència de la Secretaria
Permanent.
d) Correspon al Vicesecretari la substitució del Secretari en les seves funcions en
absència d’aquest.
e) La resta de components del Comitè tindran les tasques organitzatives que els
siguin encomanades i que siguin necessàries per tal d’aconseguir els objectius
proposats.
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f) El Comitè Organitzador adoptarà vàlidament els seus acords mitjançant el vot
favorable de la majoria dels integrants del mateix que assisteixin a la reunió. En cas
d’empat, el President té vot de qualitat.
5. En cas que qualsevol dels membres del Comitè Organitzador no pogués assistir a
alguna de les reunions convocades pel mateix, podrà delegar el seu vot en
qualsevol membre del seu Grup d’Advocats Joves.
Art. 14. Secretaria Permanent.
Estarà integrada, amb llibertat numèrica, per les persones que designi el Comitè
Organitzador i presidida pel Secretari del Comitè Organitzador.
S’ubicarà en la seu del Congrés.
Tindrà com a principals tasques impulsar i coordinar el treball del Congrés, dirigir la
logística del mateix en estreta col·laboració amb el Comitè Organitzador, que haurà
d’aprovar prèviament, les decisions d’especial transcendència; i en definitiva, tota la
organització material del Congrés, inscripcions, correspondència, relació amb les
entitats públiques i/o privades col·laboradores, etc, així com qualsevol altra que li
atribueixi aquest Reglament.
Art. 15. La Taula del Congrés.
1. Serà l’encarregada de regir el Ple en estreta coordinació amb el Comitè
Organitzador.
2. S’entendrà vàlidament constituïda sempre que assisteixin la majoria absoluta dels
seus membres.
3. Li correspon l’exercici de les facultats que li atribueixi el present Reglament i, en
general, la realització de les activitats de govern per a garantir l’adequat
funcionament en el Ple de l’Assemblea del Congrés.
4. Serà escollida pel Comitè Organitzador, estarà formada per membres
representatius dels Grups d’Advocats Joves de Catalunya constituïts i estarà
integrada per un President, un Vicepresident, un Secretari, Vocals.
5. El funcionament de la Taula es regirà per les següents pautes:
a) Correspon al President, en coordinació amb el Comitè Organitzador, convocar la
Taula, fixar l’ordre del dia, dirigir els debats, autoritzar les intervencions orals,
determinar les alternatives de votació, sotmetre a aprovació l’acta de cada reunió i
representar la Taula.
b) Correspon al Secretari elaborar l’acta de cada sessió i elevar-la al President pel
seu sotmetiment a la Taula.
c) Correspon al Vicepresident la substitució del President, en llurs funcions.
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d) Els Vocals tindran les tasques organitzatives que funcionalment els atribueixi el
President de la taula.
e) La Taula del Congrés adoptarà vàlidament els seus acords mitjançant el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres. En cas d’empat, el President té
vot de qualitat.
Art. 16. La Comissió Financera.
Estarà integrada per les persones que designi el Comitè Organitzador, que haurà
d’aprovar prèviament les decisions d’especial transcendència, i tindrà la funció
d’elaborar el pressupost del Congrés i aconseguir els fons públics o privats
necessaris per a cobrir el mateix.

TÍTOL IV. PREPARACIÓ DEL CONGRÉS.
Art. 17. Ponència.
1. Els Ponents seran designats pel Comitè Organitzador i hauran de lliurar les
conclusions de les ponències abans de començar el Congrés.
2. Les conclusions seran debatudes, i si s’escau aprovades el dissabte a la
tarda durant el Plenari del Congrés.
3. A efectes de funcionament, totes les esmenes que es vulguin proposar, ho
seran per escrit lliurat a la Taula i es debatran oralment en les sessions del
Congrés, sense necessitat de comunicació prèvia a la Secretaria del
Congrés. Les meres observacions, preguntes i aclariments es faran oralment
durant les sessions del Congrés o durant el Plenari del Congrés que es
celebrarà el dissabte a la tarda.

Art. 18. Taula rodona.
Debat obert entre els membres de la taula rodona i els assistents a la mateixa,
després d’establir els primers els seus posicionaments en base a l’interpretació
jurídica de qualsevol tema proposat i acceptat prèviament per la mesa del congrés

Art. 19. Documentació.
Tothom qui assisteixi al Congrés tindrà dret a que li sigui lliurada la següent
documentació:

a) Reglament del Congrés.
b) Les conclusions de les Ponències.
c) Altra documentació que es consideri oportuna, a criteri del Comitè Organitzador.
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TÍTOL V. CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS
Art. 22. Lloc i data.
El XI Congrés d’Advocats Joves de Catalunya es celebrarà a Vic, els dies 26, 27 i 28
de maig de 2017. Les sessions es duran a terme en locals que a tal efecte designin
el Comitè Organitzador i la Secretaria Permanent.
Art. 23. Deliberacions en el Ple de l’Assemblea.
1. Un cop constituït el Ple per la seva Taula, els ponents exposaran el seu treball,
donant lectura finalment a les conclusions provisionals.
2. A continuació es llegiran i seran debatudes una per una les conclusions anteriors,
iniciant-se el debat particularitzat per cada conclusió, que es conduirà per les
disposicions reguladores del Ple i per les següents regles:
a) Podran assistir a les sessions tots els participants en el Congrés.
b) Les intervencions hauran de ser breus i concises i hauran de versar sobre les
conclusions provisionals, intentant no reiterar els arguments que s’hagin donat en
les conclusions com en altres preguntes, aclariments, observacions i esmenes.
c) La Taula del Ple podrà limitar les intervencions del debat, així com donar-lo per
acabat si estima esgotats els temes tractats.
3. Un cop tancat el debat, es procedirà a la votació de les conclusions provisionals.
A tal efecte, la Taula fixarà prèviament les alternatives a votació en base a les
esmenes proposades en el debat i es sotmetrà cadascuna d’elles al vot favorable o
contrari del Ple. S’entendrà aprovada una alternativa si obté la majoria simple de
vots a favor.
4. Finalitzada la votació es tindran per aprovades o no les conclusions, i les
adoptades tindran caràcter de definitives passant a integrar el llibre del XI Congrés
d’Advocats Joves de Catalunya.
Art. 24. Publicitat dels resultats del Congrés.
1. Les conclusions definitives del Congrés seran publicades abans del 30 de
setembre de 2017.
2. El Comitè Organitzador queda facultat per portar a terme les publicacions que
estimi necessàries en relació al XI Congrés d’Advocats Joves de Catalunya.
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TÍTOL VI. QÜESTIONS GENERALS
Art. 25. Idioma de les publicacions i les sessions.
Totes les publicacions del Congrés es faran en català, sense perjudici de que es
pugui donar una traducció a qui la demani.
Totes les sessions del Congrés es faran en català i/o castellà.
Art. 26. Règim econòmic-financer.
El Comitè Organitzador és l’òrgan responsable dels aspectes econòmics-financers
del Congrés i del compliment dels seus pressupost, programes i actuacions.
Art. 27. Quotes d’Inscripció.
El Comitè Organitzador determinarà l’existència de quotes d’inscripció i les seves
possibles categories i imports.
Art. 28. Contractació.
La celebració de contractes haurà de ser autoritzada pel Comitè Organitzador com a
requisit per la seva validesa.
DISPOSICIÓ FINAL.
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació pel
Comitè Organitzador del Congrés i estarà a disposició de tots els Col·legis
d’Advocats de Catalunya, en les seves respectives seus, abans del ___ de ____ de
2017.
Aprovat el dia ____ de ______ de 2017.

8

