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III CONGRÉS DE JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 
L'Ametlla de Mar, 31 de maig - 3 de juny de 2001 

 

CONCLUSIONS: L'ADVOCAT I LES NOVES TECNOLOGIES 
 
a) Potenciar l'aprenentatge de les noves tecnologies a través de cursos, 
conferencies i intercanvis d'informació. 
 
b) Potenciar els estudis d'aquests nous elements tecnològics i les seves 
aplicacions en les diverses branques del Dret. 
 
c) Millorar la possibilitat de realitzar gestions amb els corresponents col·legis a 
través de les noves tecnologies, així com procurar millorar la informació que 
publiquen a internet. 
 
d) Estudiar la possibilitat d’uniformar serveis col·legials pel seu lliure accés per 
tots els col·legials a través d'internet. 
 
e) Implantar mitjans tecnològics adequats en les nostres seus col·legials amb la 
finalitat de poder assistir a conferencies, cursos, debats i reunions de forma 
més econòmica i eficient. 
 
f) Crear una pàgina web pròpia de l'Associació JOVES ADVOCATS DE 
CATALUNYA, amb actualitzacions permanents de la informació que contingui i 
enllaços amb els principals operadors jurídics. 
 
g) Fomentar i dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els 
joves advocats creïn les seves pròpies pagines web, als efectes de publicitar 
els seus serveis, amb un cost poc elevat i assequible. 
 
h) Estudiar les possibilitats que ofereix el camp de la certificació digital i 
signatura electrònica com un nou grup de serveis a prestar als nostres clients, 
instant als Col·legis d'Advocats a convertir-se en entitats certificadores. 
 

 ASPECTES SOCIALS I JURÍDICS DE LES DROGUES 
 
a) Instar les Administracions Públiques que proporcionin informació integral 
sobre els diferents tipus de drogues que existeixen i els efectes del seu 
consum. 
 
b) Amb la finalitat d'evitar les conseqüències negatives del tràfic il·legal de les 
drogues instem la legalització de les mateixes. 
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