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MES ADVOCATS INTERNACIONAL: 

ÀREA DE CONSULTORIA EUROPEA 

 

 

1. DESPATX 

 

Integrat en el grup MES ADVOCATS, amb despatxos a Barcelona i Madrid, associat 

amb AMSTERDAM AND PARTNERS, establert a Washington i a Londres, i membres de 

la xarxa LEXWORK INTERNATIONAL (www.lexwork.net), una associació de despatxos 

independents d'alta qualitat, amb oficines a més de 100 ciutats en 33 països d'Europa, 

Amèrica i Àsia, MES ADVOCATS INTERNACIONAL és la divisió de consultoria europea 

integrada per un equip multidisciplinari de professionals que garanteix un contacte 

directe i un tractament personalitzat de cada client. A través d'una xarxa d'acords de 

col·laboració, l'equip incorpora com a col·laboradors externs a especialistes espanyols i 

d'altres països, altament qualificats i amb una llarga experiència. 

 

El nostre equip ens permet oferir: 

▪ Enfocament global: anàlisi i tractament dels diferents aspectes jurídics, 

econòmics, estratègics i polítics dels processos que gestiona. 

▪ Experiència professional europea i internacional: en institucions locals, 

regionals, estatals, europees i internacionals i exercida en càrrecs d'alta 

direcció, tant en el sector públic com en el món de l'empresa, de la consultoria i 

en l'entorn financer. 

▪ Contactes internacionals: una àmplia xarxa de relacions a nivell europeu i 

global, tant en el sector públic com privat. 

http://www.lexwork.net/
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▪ Servei personalitzat: el contacte directe i l'atenció personalitzada és una de les 

nostres prioritats, així com el disseny d'un mètode de treball adequat per a les 

necessitats de cada client. 

 

2. SERVEIS 

 

En l'àmbit de la Unió Europea treballem essencialment en dos àmbits diferents. 

 

-. Identificació, preparació, presentació i gestió de projectes. 

▪ Seguiment de les convocatòries, detecció d'oportunitats, proposta, preparació, 

presentació i gestió de projectes finançats per la Unió Europea. En el cas de 

projectes competitius, aportem la identificació i contacte dels millors socis i 

xarxes internacionals. 

 

▪ Gestió de projectes per compte del soci líder, com a servei externalitzat, 

garantint el compliment dels calendaris i les obligacions d'execució del 

pressupost i d'elaboració i presentació d'informes i coordinació dels socis. 

 
▪ Com detallem més endavant, els fons que la Unió Europea posa a disposició 

dels Estats com a instrument de reconstrucció, recuperació i modernització, 

l'origen dels quals hem de situar en l'impacte de la pandèmia, a més de donar 

suport al sector productiu, a sectors especialment afectats pel Covid, de 

promoure grans projectes estratègics i d'abast nacional, els PERTE, suposen 

també per a les administracions una oportunitat única per complir objectius de 

transició digital i climàtica i modernitzar serveis i infraestructures. Hem creat un 

servei especialitzat en la presentació de projectes a les convocatòries de Fons 

de Recuperació. 
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▪ Treballem també en projectes finançats per IFIS i organismes multilaterals, a 

través de l'oficina de Washington. 

 

-. Assessoria estratègica i seguiment de polítiques i normes de la UE. 

▪ Assessorem en processos de negociació amb la Unió europea i ajudem a definir 

estratègies a clients públics i privats. Aportem solucions innovadores. 

 

▪ Informació i assessoria. Seguiment de les polítiques i normes europees. Servei 

d'Early Warning Alert, en les fases inicials de tramitació, normativa a la UE i 

identificació de vies de participació 

 

▪ Des de 2018 hem redactat i actualitzat notes i informes sobre les prioritats del 

nou període de programació 2021-2027, i els principals programes competitius 

i més recentment estem fent un seguiment de les decisions de la UE i dels 

procediments d'implantació en els Estats, en concret a Espanya, dels diferents 

mecanismes i fons que la UE ha llançat per fer front als efectes del Covid-19, en 

particular de el programa NGEU (Next Generation European Union) i de 

l'instrument que concentra el gruix dels recursos: el Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (MRR) i de la seva traducció concreta en cada Estat membre, en el 

cas espanyol el pla de Recuperació de Espanya, aprovat durant el primer 

semestre de 2021, després de la negociació amb la UE, i actualment en fase 

d'activació de convocatòries. 

 

▪ Considerem que el NGEU, unit a les convocatòries dels nous programes 

competitius 2021-0227, ofereixen unes possibilitats excepcionals de 

finançament, per la intensitat de recursos i l'amplitud dels objectius que es 

contemplen. Volem oferir als nostres clients un servei que respongui a les seves 

necessitats i que els permeti aprofitar les potencialitats i recursos de el Pla de 

Recuperació. 



 

4 

 

-. Projectes 2019 – 2021. 

▪ En aquests darrers dos anys hem preparat i presentat projectes en els 

programes FEDER Programa Operatiu Nacional i RIS3, POCTEFA, MED, CEF, ENI 

CBC MED, ARCHIPELAGO, ERASMUS, LIFE, en àmbits relacionats amb la 

innovació, el desenvolupament turístic, logística i transports, preservació de la 

biodiversitat, sostenibilitat i formació i ocupació. 

▪ Dels projectes presentats hem obtingut una taxa d'èxit del 100%. Som 

conscients que es tracta d'un èxit excepcional, però en tot cas reflecteix una 

capacitat de preparar projectes d'acord amb les prioritats i objectius de el 

programa, redactats d'acord amb els formularis i preferències dels gestors dels 

programes i amb socis amb les capacitats tècniques i financeres necessàries. 

▪ En paral·lel estem gestionat l'execució de projectes dins d'aquests programes, 

amb un percentatge de fiabilitat i satisfacció dels respectius programes 

plenament satisfactoris. 

 

3. CONTACTE 

 

Mes Advocats Internacional 

Av. Diagonal 472-476, 6º-4ª. 

08006 Barcelona 

Tel. + 34 93.208.09.40 

Joaquim Llimona. 

Advocat. Soci director de l’àrea de 
consultoria 

(jllimona@mesadvocats.com) 

 

mailto:jllimona@mesadvocats.com
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ANNEX 

 

PRINCIPALS CLIENTS 

Caixa Bank. (Assessorament i estratègia). 

Govern d’Andorra. (Assessor de l’equip de negociació de l’acord d’associació 

amb la UE. Transposició del dret UE a l’ordenament jurídic andorrà. 

Assessorament en programes  i projectes europeus) 

Governs de Catalunya, Illes Balears, Midi Pyrénées. (Seguiment, estratègia i 

projectes europees) 

Ajuntaments de Barcelona, Perpignan, Manresa, Las Palmas, Girona, Diputació 

de Girona. (Estratègia i projectes UE) 

Cámara de Comercio de España. (Seguiment, estratègia i projectes UE) 

Cambra de Comerç de Barcelona. (Estratègia i projectes UE) 

Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. (Projectes UE) 

Barcelona Activa. (Assessorament i preparació de projectes) 

Institut de Mercats de Barcelona. (Projectes UE i assessorament) 

CIMALSA (Projectes UE) 

Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (Projectes UE) 
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Fundació “Centro Internacional de Música Antigua”. (Projectes UE) 

Fundación Orfeó Català – Palau de la Música Catalana. (Projectes UE) 

Globalimar. (Projectes fons NGEU) 

Confederación Española de Mercados Tradicionales. (Projectes fons NGEU) 

Netboss Comunicaciones. (Projectes fons NGEU) 

Port de Barcelona (Projectes UE) 

Gas Natural. (Projectes UE) 

Sener Ingeniería. (Implantació a Polònia) 

Institut Cerdà. (Assessoria) 

Mercat de la Boqueria. (Consultors en temes de la UE) 

PIMEC. (Projectes UE. Estratègia) 

Euroregió Pirineus Mediterrània. (Projectes UE) 

Unió pel Mediterrani (Consultoria estratègica)  

 


