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Presó permanent revisable
CONSELL ASSESSOR DE MÓN JURÍDIC 

S
ota el pretext de 
rea f i rmar  e l  va-
lor de la Justícia 
s’introdueix aques-
ta nova pena com 
una mesura  que 

tracta de calmar el sentiment 
d’inseguretat i de complaure a 
aquells que defensen una justí-
cia penal purament punitiva. 

Però  la nova pena que pretén 
introduir-se en la legislació pe-
nal, emmascara una veritable 
“cadena perpètua” per tenir 
una durada indeterminada i ser 
contrària, no només a la “dig-
nitat humana”, sinó també al 
dret a la llibertat i a la segu-
retat jurídica. La pena de pre-
só permanent no perd aquest 
caràcter, ni perd el que té de 
tractament  inhumà,  perquè  
s’introdueixi una possibilitat de 
revisió tan estricta i indetermi-
nada que, possiblement, la farà 
inviable en la pràctica.  D’una 
banda, l’anomenat període de 
seguretat que el penat haurà 
d’estar complint abans que es 
procedeixi a la seva revisió és 
excessivament llarg (fins a 35 
anys), sobretot si es compara 

amb països del nostre entorn 
en els quals s’aplica aquest ti-
pus de pena i en els quals les 
revisions es produeixen des-
prés d’uns períodes de segu-
retat més curts: a partir dels 
7 anys a Ir landa; dels 10, a 
Bèlgica i Finlàndia; dels 12, a 
Dinamarca; dels 15, a Àustria, 
Suïssa i Alemanya; dels 20 a 
Grècia; dels 20/25 a Gran Bre-
tanya; dels 22 a França i, per 
últim, dels 26 a Itàlia. D’altra 
banda, la revisió es farà sobre 
la base d’un examen de perillo-
sitat i la concessió de la lliber-
tat (en forma de suspensió de 
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l’execució de la pena) es con-
dicionarà al pronòstic favora-
ble de reinserció del penat, la 
qual cosa es fa difícil atès que 
l’intern, com a mínim, portarà 
25 anys de compliment efectiu 
de la pena.

S’hauria de tenir en compte 
que la legislació penal vigent  ja 
preveu la possibilitat d’imposar 
penes de llarga durada de fins 
a 40 anys, la qual cosa posa 
de manifest la innecessarietat 
d’una nova pena de presó per-
manent. Estem davant d’una  
involució en el nostre ordena-
ment jurídic que des de l’any 
1928 va abolir aquest tipus de 
penes.

Des de l ’advocacia ens hem 
d’oposar a aquesta la reforma. 
Es tracta d’una pena incerta i 
degradant que no s’introdueix 
per una qüestió de necessitat, 
ni tan sols d’efectivitat, sinó 
per l’afany polític que, sobre 
la base de “l’alarma social, vol 
donar resposta a un minoritari 
sector social” contravenint els 
principis constitucionals de re-
habilitació i reinserció. 

La presó permanent 
revisable emmascara 
una veritable “cadena 
perpètua” per tenir una 
durada indeterminada i 
ser contrària, no només 
a la “dignitat humana”, 
sinó també al dret a la 
llibertat i a la seguretat 
jurídica
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ordre ECC/2515/2013, de 26 
de desembre, per la qual es 
desenvolupa l’article 86.2 de 
la Llei 24/1988, de 28 de juli-
ol, del Mercat de Valors (BOE 
núm. 9, 10.01.2014).

Reial Decret llei 1/2014, de 
24 de gener, de reforma en 
matèria d’infraestructures i 
transport, i altres mesures 
econòmiques (BOE núm. 25, 
27.01.2014).

Reial Decret 962/2013, de 5 
de desembre, pel qual es crea 
i regula el Consell Estatal de 
la petita i la mitjana empresa 
(BOE núm. 15, 17.01.2014)

Reial Decret 33/2014, de 24 de 
gener, pel qual es desplega el 
títol II de la Llei 12/2012, de 
26 de desembre, de mesures 
urgents de liberalització del 
comerç i de determinats ser-
veis. (BOE núm. 25, 29.01.2014

Reial Decret 3/2014, de 10 de 
gener, pel qual s’estableixen 
les normes especials per a la 
concessió d’ajudes prèvies 
a la jubilació ordinària en el 
sistema de la Seguretat Soci-
al, a treballadors afectats per 
processos de reestructuració 
d’empreses. (BOE núm. 25, 
29.01.2014)

Llei 1/2014, del 27 de gener, 
de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya 
per al 2014 (DOGC núm. 6551,  
30.01.2014).

Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sec-
tor públic (DOGC núm. 6551,  
30.01.2014).

Resum de les  
novetats legislatives

Ordre ESS/106/2014, de 31 de 
gener, per la qual es desenvo-
lupen les normes legals de co-
tització a la Seguretat Social, 
atur, protecció per cessament 
d’activitat, Fons de Garantia 
Salarial i formació professi-
onal, contingudes en la Llei 
22/2013, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2014 (BOE 
núm. 28,  01.02.2014).

Resolució de 28 de gener de 
2014, de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat, 
per la qual es modifiquen els 
models establerts en l’Ordre 
JUS/206/2009, de 28 de ge-
ner, per la qual s’aproven nous 
models per a la presentació 
al Registre Mercantil dels 
comptes anuals dels subjectes 
obligats a la seva publicació 
i es dona publicitat a les tra-
duccions a les llengües coofi-
cials pròpies de cada Comuni-
tat Autònoma (BOE núm. 32, 
06.02.2014).

6  FEBRER 2014  MÓN JURÍDIC  



CARTES A LA

DIRECTORA

Microteatre al Col·legi d’advocats

L
es hosts teatrals del 
Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, enguany 
s’han apuntat a l’exer-
cici de l’anomenat “Mi-
croteatre”, tant en voga 

en aquests temps de crisi, oferint-nos 
un exercici imaginatiu com feia temps 
no es veia a la seu de l’advocacia 
barcelonesa.

L’espectacle s’ha muntat a partir d’una 
història de misteri, l’assassinat d’un crí-
tic de teatre, i se’ns presenten sis his-
tòries diferents, cada una d’elles repre-
sentada en un indret diferent de la seu 
col·legial. Les històries i els llocs són: 
La preestrena (a la sala d’actes) – Els 
àngels de Charli (al pati de columnes) – 
La família (a la terrassa) – L’atracament 
(a la biblioteca) – El testament – Les 
amants (ambdues a dues aules). 

Totes les històries es presenten nues, 
sense cap mena de decorat, essent 
només l’espai triat el que les vesteix. 
La nuesa de decorat i de llum obliga a 
l’actor a potenciar el seu treball i, ben 
cert que tots ho aconsegueixen. 

Al final, els personatges i espectadors 
es reuneixen plegats a la sala gran i es 
convida a l’espectador a que proposi 
qui és l’assassí. Aquí és on la cosa no 
queda ben resolta perquè crec que al 
públic li hagués agradat que li presen-
tessin una resolució més teatral i no 
tant de dinàmica de grups.

Tot i això, la proposta traspua imagina-
ció i cal felicitar tot el grup i el seu di-
rector per aquest ressorgiment creatiu 
del teatre de Penyafort. Apuntem-nos a 
la fórmula del Microteatre, que va com 
anell al dit al tarannà dels advocats.

IGNASI RODA 

ACOMIADA´T 
D´ULLERES I LENTILLES

AL MILLOR PREU

SOL·LICITA LA TEVA 1ª CONSULTA MÈDICA 93 362 49 90 / clinicabaviera.com

PATRICIA JULVE
es va operar de miopia 
i astigmatisme a 
Clínica Baviera

[  C I R U R G I A  R E F R A C T I V A  L À S E R  ]  [  V I S T A  C A N S A D A  ]  [  C A T A R A C T E S  ]  
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
a la 1ª visita a Clínica Baviera. 

Tarifa General: 995€/ull. Tarifes vàlides per a tractament làser dels dos ulls. Excepte Lasik/Lasek Z-100. 
Promoció vàlida des de 01/03/14 fins el 31/05/14. No acumulable a altres ofertes.

Consulta mèdica preoperatòria 35€

NOMÉS 

FINS AL 31 

DE MAIG

ACREDITACIÓ DE 

col·legiat

Promoció exclusiva per membres
i familiars directes de

l´ICAB

Barcelona · Girona · Hospitalet · Mataró · Reus · Sabadell · TarragonaTARIFES I  PROMOCIÓ VÀLIDES NOMÉS A LES CLÍNIQUES DE CATALUNYA

Si vols compartir amb els companys i 
companyes un suggeriment, una críti-
ca, problemes que tenen relació amb 
l’exercici de l’advocacia, si vols donar 
a conèixer la teva opinió,  tens l’opor-
tunitat que se sàpiga a l’espai “Cartes 
a la directora”. Pots enviar la teva car-
ta a l’email cartesmonjuridic@icab.cat.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La reforma de l’Impost sobre 
Successions i Donacions

del causant podien aplicar una bo-
nificació del 99% de la quota tri-
butària. A la pràctica, aquesta me-
sura permetia afirmar que s’havia 
suprimit l’impost atès que la tribu-
tació suportada pels parents més 
propers al causant era quasi nul·la.

Doncs bé, amb la nova regulació 
aplicable, el cònjuge del causant 
mantindrà l’aplicació de la bonifi-
cació del 99% de la quota tributà-
ria i per tant la tributació derivada 
d’aquest impost pels béns i drets 
adquirits continuarà sent molt re-
duïda. Realment per al cònjuge del 
causant, i malgrat la disminució de 
l’import de les reduccions per pa-
rentiu, l’aplicació de la bonificació 
del 99% garantirà una tributació 
molt reduïda.

No obstant això, per als descen-
dents  la modif icació aprovada 
tindrà molta més rellevància atès 
que la bonificació del 99% sobre la 
quota tributària només és aplicable 
quan la seva base imposable no su-
peri un determinat llindar ( 100.000 
euros ). Si la base imposable del 
contribuent supera aquest llindar, 
el percentatge de bonificació apli-
cable s’anirà minorant de forma 
progressiva de manera que, per 
exemple, si la base imposable del 
contribuent és de 500.000 la boni-
ficació aplicable serà del 94,20%, 
si és de 1.500.000 euros la boni-
ficació serà del 76,40% o si és de 
3.000.000 d’euros del 57,37%.

En realitat, el percentatge de la bo-
nificació sobre la quota tributària 
per part dels descendents del cau-

C
onvé  ind ica r  que 
les modif icacions 
que es comentaran 
a continuació són 
aplicables a les ad-
quisicions lucrati-

ves derivades de morts produïdes 
a partir d’1 de febrer de 2014. Per 
a les adquisicions lucratives deriva-
des de morts produïdes amb ante-
rioritat a aquesta data és aplicable 
la normativa anterior.

Les mesures que s’incorporen afec-
ten bàsicament a l’import aplica-
ble per les reduccions per parentiu 
(que suposen una minoració de la 
base imposable dels beneficiaris) i 
a la bonificació del 99% aplicable 
sobre la quota tributària (que supo-
sa que la quota a pagar per aquest 
impost sigui molt reduïda). Els dos 
grups de modificacions tenen com 
a finalitat incrementar la recapta-
ció derivada de l’ impost atès que 
es redueixen els imports de les re-
duccions per parentiu i es limita el 
nombre de beneficiaris que poden 

aplicar la bonificació del 99% sobre 
la quota tributària.

Les reduccions per parentiu cons-
titueixen, amb caràcter general, un 
mínim exempt atès que si es reben 
per herència béns o drets el valor 
dels quals no supera l’import de la 
reducció no haurà de satisfer cap 
quota per l’impost. Si es reben 
béns o drets el valor del qual ex-
cedeix de l’import de la reducció 
només s’integrarà en la base impo-
sable l’excés percebut. Doncs bé, 
la modificació operada ha implicat 
una minoració de l’import d’aques-
tes reduccions ja que, per exem-
ple, el cònjuge del causant passarà 
de poder aplicar una reducció de 
500.000 euros a només 100.000 
euros. De la mateixa manera, els 
fills del causant majors de 21 anys 
passaran d’aplicar una reducció de 
275.000 euros a una reducció de 
només 100.000 euros (Els imports 
de 500.000 i 275.000 euros es re-
duïen a la mitat si el contribuent 
optava per aplicar, entre altres, 
la reducció per empresa familiar). 
Addicionalment, amb la reforma 
aprovada, també es deroga la re-
ducció addicional per parentiu que 
permetia tant al cònjuge com als 
descendents del causant la pos-
sibilitat de minorar la base impo-
sable en un import addicional mà-
xim de 150.000 o 125.000 euros, 
respectivament.

En relació amb la bonificació del 
99% aplicable sobre la quota tribu-
tària assenyalar que, amb la redac-
ció anterior a 1 de febrer de 2014, el 
cònjuge, descendents i ascendents 

Jaume Duch Plaza 
Col·legiat núm. 25.753

EL 30 DE GENER ES VA PUBLICAR AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
LA LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES 
I DEL SECTOR PÚBLIC QUE INTRODUEIX MODIFICACIONS IMPORTANTS EN L’IMPOST 
SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA. AQUEST ARTICLE CONTÉ LES 
PRINCIPALS NOVETATS. 
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sant es determinarà en funció d’una 
de les dues tarifes progressives 
que preveu la norma. Una d’elles 
és aplicable amb caràcter general 
i l’altra, en què els percentatges es 
redueixen a la meitat, és aplicable 
quan els contribuents optin per uti-
litzar, entre altres, la reducció per 
adquisició mortis causa d’una em-
presa familiar. Vegeu les dues tari-
fes progressives a la Taula 1. 

Així, per exemple, imaginem el cas 
del fill d’un advocat que hereta el 
negoci familiar valorat en 1.000.000 
d’euros juntament amb altres béns 
del patrimoni personal. Imaginem 
que el valor de tot el heretat es quan-
tifica en 3.000.000 d’euros. Amb la 
nova regulació el fill podrà aplicar la 
reducció per parentiu que hem co-
mentat anteriorment (100.000 eu-
ros) i a més també podrà aplicar una 
reducció del 95 % del valor del nego-
ci familiar heretat (950.000 euros ). 
En el cas que el fill opti per utilitzar 
la reducció per empresa familiar la 
bonificació sobre la quota tributària 
corresponent als béns que no han 
estat objecte de reducció serà de tan 
sols el 28,68%. És a dir, l’aplicació 
de la reducció per empresa famili-
ar implica que la bonificació sobre 
la quota tributària es vegi reduïda 
a la meitat. En el quadre que teniu 
a la Taula 2 es posa de manifest la 
tributació que suportaria el fill amb 
l’anterior regulació i les alternatives 
que li planteja la nova regulació apro-
vada .

Com es pot apreciar dels càlculs 
realitzats, amb l’anterior regulació 
la tributació suportada no superava 
els 5.000 euros i no obstant això 
amb la nova regulació la tributació 
suportada oscil·larà entre 350.000 
i 370.000 euros i per tant es pro-
duirà un increment molt substanci-
al de la tributació. No hi ha dubte, 
la regulació aprovada comporta 
unes quotes per l’impost sobre 
successions molt més elevades.

Addicionalment, com es posa de 
manifest en l’exemple, en la nova 
regulació es poden donar situaci-
ons en què no resulti convenient 
aplicar la reducció per empresa fa-

miliar atès que el contribuent pot 
acabar tributant menys si opta per 
no aplicar-la.

Com és ben sabut la reducció per 
empresa familiar en l’Impost sobre 
Successions i Donacions es va in-
troduir amb la finalitat de facilitar 
les transmissions de negocis de 
pares a fills evitant que la fiscalitat 
derivada de la transmissió penalit-
zés aquest tipus d’actius. Es prete-
nia garantir el traspàs generacional 
sense que això suposés un sobre-
cost per als hereus. En contrapres-
tació a l’aplicació de la reducció, 
els hereus adquirien el compromís 
de mantenir el negoci en funciona-
ment durant un termini de temps 
que en l’actualitat és de cinc anys. 
D’aquesta manera s’assegurava la 
continuïtat del negoci. Amb la no-
va regulació aprovada poden do-
nar-se casos com el plantejat en 

el qual no resulta oportú aplicar la 
reducció per empresa familiar atès 
que la tributació és superior i, en 
conseqüència, els fills del causant 
tampoc tindran cap compromís de 
manteniment del negoci en el futur.

Evidentment hi haurà moltes altres 
situacions en què no es produirà 
aquest efecte però en qualsevol cas 
no sembla tenir gaire sentit que els 
hereus d’una empresa familiar no 
tinguin respecte el patrimoni no 
afecte al negoci familiar el mateix 
tractament que els hereus que no 
rebin cap patrimoni empresarial.

Les situacions que es plantejaran 
en la pràctica poden ser molt diver-
ses, sent necessari en cada supòsit 
una anàlisi exhaustiva de les dife-
rents opcions existents a l’efecte de 
reduir la quota de l’Impost sobre 
Successions i Donacions.

 

Anterior regulació
Nova regulació 
aplicant reducció 
empresa familiar

Nova regulació sense 
aplicar reducció 
empresa familiar

Base imposable 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Reducció parentiu -137.500,00 -100.000,00 -100.000,00

Reducció empresa 
familiar

-950.000,00 -950.000,00 0

Reducció addicional -62.500,00 0,00 0

Base liquidable 1.850.000,00 1.950.000,00 2.900.000,00

Quota tributària 489.000,00 521.000,00 825.000,00

% Bonificació 
aplicable

99,00% 28,68% 57,37%

Bonificació aplicable -484.110,00 -149.422,80 -473.302,50

Quota a pagar 4.890,00 371.577,20 351.697,50

*A efectes d’aquest exemple no s’ha tingut en compte l’aplicació de la reducció per habitatge 
habitual del causant.

TAULA 1

TAULA 2

TARIFA GENERAL CÀLCUL BONIFICACIÓ

BASE
IMPOSABLE BONIFICACIÓ RESTA BONIFICACIÓ 

MARGINAL
0 0,00% 100.000,00 99,00%

100.000,00 99,00% 100.000,00 97,00%
200.000,00 98,00% 100.000,00 95,00%
300.000,00 97,00% 200.000,00 90,00%
500.000,00 94,20% 250.000,00 80,00%
750.000,00 89,47% 250.000,00 70,00%

1.000.000,00 84,60% 500.000,00 60,00%
1.500.000,00 76,40% 500.000,00 50,00%
2.000.000,00 69,80% 500.000,00 40,00%
2.500.000,00 63,84% 500.000,00 25,00%
3.000.000,00 57,37% en endavant 20,00%

TARIFA GENERAL CÀLCUL BONIFICACIÓ
si s’aplica reducció per empresa familiar

BASE
IMPOSABLE BONIFICACIÓ RESTA BONIFICACIÓ 

MARGINAL
0 0,00% 100.000,00 49,50%

100.000,00 49,50% 100.000,00 48,50%
200.000,00 49,00% 100.000,00 47,50%
300.000,00 48,50% 200.000,00 45,00%
500.000,00 47,10% 250.000,00 40,00%
750.000,00 44,73% 250.000,00 35,00%

1.000.000,00 42,30% 500.000,00 30,00%
1.500.000,00 38,20% 500.000,00 25,00%
2.000.000,00 34,90% 500.000,00 20,00%
2.500.000,00 31,92% 500.000,00 12,50%
3.000.000,00 28,68% en endavant 10,00%
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

L’avantprojecte de llei de 
reforma de l’avortament

• Holanda –amb el termini d’avorta-
ment sense causa més llarg- és un 
dels països on estadísticament es rea-
litzen menys avortaments. La base es 
troba en unes polítiques d’informació i 
educació sexual molt complertes.

• Amèrica Llatina i El Carib tenen la 
taxa mundial més alta d’avortaments 
insegurs: 31 per cada 1000 dones. Els 
segueix el continent Africà amb 28 per 
cada 1000 dones.

• La OMS diu que els països amb lleis 
més restrictives, tenen taxes molt 
més elevades d’avortaments insegurs.

La L.O. 2/2010, de 3 de març, de Salut 
Sexual i reproductiva de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, a més de la 
regulació exposada en el quadre, de-
talla extensament tota la informació i 
assessorament que s’ha de donar a 
les dones abans de prendre la decisió 
i estableix un termini de reflexió de les 
mateixes (tres dies).

L’Avantprojecte Gallardón:

• Deroga íntegrament la LO 2/2010.
• Permet l’avortament només en els 
supòsits exposats en el quadre. 
• NO inclou el supòsit de malformaci-
ons greus del fetus.
• En el cas de les noies de 16 a 18 
anys, preveu assentiment (ratificació) 
per part titulars de la potestat parental 
i consentiment exprés d’aquests per a 
les menors de 16 anys. Si els titulars 
de la potestat parental es neguen a 

permetien, si no hi havia justificació 
terapèutica, “per la sola petició de 
la interessada” fins a tres mesos i, 
passat aquest termini, amb autorit-
zació Comissió Tècnica. A conse-
qüència d’aquest avenç a Catalunya, 
l’any 1937, Frederica Montseny, mi-
nistra de Sanitat i Assistència Social 
del govern socialista de Largo Caba-
llero va redactar un projecte de Llei 
d’avortament, que va rebre l’oposició 
dels ministres del govern i, quan ella 
va deixar el govern, no se’n va parlar 
més. És important destacar que la 
regulació de la Generalitat Republi-
cana era molt similar a la que exis-
teix en l’actualitat en la majoria de 
països europeus:H

i s t ò r i c a m e n t , 
l’avortament ha es-
tat penat en el Codi 
Penal espanyol fins 
que la LO 9/1985, 
de 5 de juliol, va 

despenalitzar-ne tres supòsits. Tan-
mateix, en l’època de la Segona 
República, en concret, el 25 de de-
sembre de 1936, a Catalunya es va 
dictar un Decret de regulació d’in-
terrupció de l’embaràs, que signava 
el conseller Primer de la Generali-
tat Republicana, Josep Tarradellas, 
el conseller de Sanitat i Assistència 
Social, Pere Herrera, i el conseller 
de Justícia, Rafael Vidiella, i que do-
nava totes les facultats al conseller 
de Sanitat per dictar les disposici-
ons necessàries per al compliment 
del Decret. En data 5 de març de 
1937, es va publicar al DOGC l’Or-
dre de Sanitat i Assistència Social 
signada pel conseller de Sanitat, 
Pere Herrera, amb les Normes per 
a la regulació de la interrupció ar-
tificial de l’embaràs, les quals la 

EL 20 DE DESEMBRE DE 2013, EL CONSELL DE MINISTRES VA APROVAR LA DEROGACIÓ DE 
LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE 3 DE MARÇ DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA, QUE REGULA 
AL NOSTRE PAÍS LES CONDICIONS PER A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS I 
ESTABLEIX LES OBLIGACIONS DELS PODERS PÚBLICS, PEL QUE FA A L’EXERCICI D’AQUEST 
DRET. EN EL SEU LLOC, VA APROVAR L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER A LA 
PROTECCIÓ DE LA VIDA DEL CONCEBUT I DELS DRETS DE LA DONA EMBARASSADA. MALGRAT 
EL TÍTOL, AQUEST AVANTPROJECTE SIGNIFICA, COM EL CONSELL D’EUROPA JA HA INDICAT 
EN LA SEVA RECENT DECLARACIÓ NÚM. 566 DE 30-1-2014, EL MAJOR RETROCÉS PEL QUE FA A 
DRETS I LLIBERTATS EN L’ESTAT ESPANYOL EN TOTA LA NOSTRA ERA DEMOCRÀTICA.

Olga Arderiu Ripoll
Col·legiada núm. 25.061

País Avortament
sense causa

Holanda 24 Setmanes
Regne unit 
(excepte irlanda)

24 Setmanes

Suècia 18 Setmanes
Islàndia 16 Setmanes
Rumania 14 Setmanes
Estat espanyol 14 Setmanes
Itàlia 90 Dies
Alemanya 12 Setmanes
França 12 Setmanes
Bèlgica 12 Setmanes
Grècia 12 Setmanes
Bulgària 12 Setmanes
Noruega 12 Setmanes
Finlàndia 12 Setmanes
Portugal 10 Setmanes
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prestar l’assentiment o el consenti-
ment o no se’ls pot consultar, s’es-
tableix un procediment judicial per 
determinar si es pot portar a terme 
l’avortament o no. 

• No es penalitza a la dona en cap 
cas.

• S’estableix una quantitat important 
de tràmits previs a realitzar per les 
dones, els quals comportaran que, 
fins i tot en els reduïts supòsits auto-
ritzats, a la pràctica –sobretot tenint 
en compte el curt espai de temps en 
què s’hauran de realitzar- s’impossi-
biliti la realització dels avortaments. 

Atés que aquesta reforma vulnera 
els drets a la vida, a  la salut, a la 
integritat física, a la llibertat, al propi 
cos, a la dignitat, a la intimitat i a la 
igualtat de les dones, la Comissió de 
Dones Advocades de l’ICAB, en data 
20-12-2013, va difondre el següent 
COMUNICAT:

“La Comissió de Dones Advocades 
del Col·legi de Barcelona expressem 
la més absoluta repulsa a la reforma 
proposada pel ministre Ruiz Gallar-
dón a la Llei orgànica 2/2010 de 3 
de març, de Salut Sexual i Reproduc-
tiva i de la Interrupció Voluntària de 
l’Embaràs”.

• El dret de les dones a decidir si vo-
len o no tenir fills és un dret recone-
gut com a dret sexual i reproductiu 
inclòs dins els drets humans. 

• L’avortament forma part del dret a 
la salut de les dones.

• El Consell d’Europa en la seva Re-
solució 1607/2008 reconeix l’avorta-
ment com un dret.

• Als països on la llei d’avortament és 
més avançada té una taxa d’avorta-
ments molt més baixa.

Als  països on la llei d’avortament és 
més restrictiva, hi ha més mortalitat 
i morbiditat materna.

La Reforma de la llei d’avortament 
proposada per Ruiz Gallardón, ens 
porta a la cua dels països europeus, 
i ens fa retrocedir més de 30 anys.

La reforma de la llei d’avortament 
proposada per Ruiz Gallardón aboca  
les dones a avortaments clandestins, 
per tant, això provocarà més morta-
litat de dones.

L’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya (2006) en l’article 41, estableix 
que els poders públics  en les seves 
competències han de vetllar perquè 
la lliure decisió  de la dona sigui de-
terminant en tots els casos que en 
puguin afectar la dignitat, la integritat 
i el benestar físic i mental, en particu-
lar pel que fa al  propi cos i a la seva 
salut reproductiva i sexual.

Per això, la Comissió de Dones Advo-
cades del Col·legi de Barcelona sol-
licitem al Parlament de Catalunya  i 
en base a la Resolució pel Dret al Pro-
pi Cos Aprovada pel Parlament català 
el dia 27 de setembre d’enguany, amb 
els vots d’ ICV-EUIA, CDC, ERC, PSC 
i CUP, que prengui les mesures per 
tal que, amb urgència, el Parlament 

de Catalunya elabori i desenvolupi 
una llei pròpia de drets i salut sexual 
reproductiva, en què es reguli la in-
terrupció voluntària de l’embaràs dins 
d’un sistema de terminis, tal com es-
tà previst en les legislacions europees 
més avançades.”

En aquest punt és precís recordar que 
el Tribunal Constitucional en diverses 
sentències, com la STC 116/1999 ha in-
dicat que el fetus no té la protecció del 
dret fonamental a la vida ex art. 15 CE.

En últim lloc, cal destacar que la LO 
2/2010 no ha donat lloc a un aug-
ment dels avortaments. Així, segons 
la Taula 1 del web del Ministeri de 
Sanitat:

Font: http://www.msssi.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/prevPromocion/em-
barazo/tablas_figuras.htm

Com es pot veure, va ser molt supe-
rior el nombre d’interrupcions practi-
cades en el 2008 al del 2012; tenint 
en compte que, a més, havien d’estar 
emparades per algun dels tres supò-
sits existents i, per tant, és possible 
que se’n practiquessin moltes més 
de clandestines. Així mateix, en el 
2012, ja amb plena aplicació de la LO 
2/2010, la xifra retrocedeix en 5.969 
respecte del 2011. Cal remarcar  que 
no són xifres altes en comparació 
amb la resta de països europeus. Per 
tant, la taula demostra que, indepen-
dentment de la llei que s’aprovi, el 
nombre d’interrupcions serà similar i 
la única diferència consistirà que mol-
tes tornaran a la clandestinitat. 

En conseqüència, la real reducció no 
vindria donada per una ampliació de 
la norma punitiva –cal reivindicar els 
principis d’última ratio i d’intervenció 
mínima del Dret Penal-, sinó, com 
succeeix a Holanda, per la posada en 
pràctica de polítiques d’informació 
i educació sexual complertes a tots 
nivells. 

LO 9/1985, 5 juliol
(Llei de supòsits)

LO 2/2010, 3 març
(Llei de terminis)

AVANTPROJECTE 
GALLARDÓN

Greu risc vida o salut dona.
Un informe.
NO TERMINI

Greu risc vida o salut dona 
o fetus. 

Dos especialistes.
22 SETMANES

Greu risc vida o salut dona. 
Dos especialistes d’un altre 

centre.
22 SETMANES

Violació.
12 SETMANES

Denúncia

Sense causa.
14 SETMANES

Violació.
12 SETMANES

Denúncia

Malformacions 
greus del fetus.
22 SETMANES

Dictamen dos experts.

Anomalies fetus 
incompatibles vida 

(dictamen)
o malaltia extremadament 

greu i no curable
(Comitè Clínic) 

+ DE 22 SETMANES

Risc vida dona o anomalia 
fetus incompatible vida, 

impossible detecció anterior.
+ DE 22 SETMANES

Any Centres notifica-
dors d’ I.V.E. Total I.V.E.

2012 188 112.390
2011 172 118.359
2010 146 113.031
2009 141 111.482
2008 137 115.812
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Atenció!! Nou règim de criteri  
de caixa de l’IVA
A CONTINUACIÓ TROBAREU UNA EXPOSICIÓ DEL SEU RÈGIM JURÍDIC, INCLOENT LES 
DUES SITUACIONS QUE SUPOSEN UNA MODIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ NORMA DEL 
RÈGIM I UNA CRÍTICA.

E
l  refer i t  règim es 
caracteritza, bàsi-
cament per un dife-
riment en l’obliga-
ció de pagament de 
l’IVA, de tal manera 

que l’Impost es meritarà en el mo-
ment del cobrament total o parcial 
del preu, pels imports que s’hagin 
efectivament percebut. Ara bé, en 
tot cas, la meritació es produirà el 
31 de desembre de l’any immedi-
at posterior, a aquell en què s’hagi 

realitzat l’operació, s’hagi produït, 
o no, el cobrament de l’operació 
que es tracti.

Qui pot aplicar aquest règim? El 
règim és opcional, i es referirà a 
totes les operacions realitzades 
pel subjecte passiu. Podran acollir-
s’hi, tots aquells subjectes passius 
de l’impost el volum d’operacions 
del qual durant l’any natural ante-
rior no hagi superat els 2.000.000 
d’euros, sempre que els cobra-
ments en efectiu, respecte d’un 
mateix destinatari, durant l’any 
natural no superin la quantia de 
100.000 euros.

En el cas de superar-se els límits 
indicats suposarà l’exclusió del 
règim. L’exclusió produirà efecte 
l’any immediat posterior a aquell 
en què es produeixin les circums-
tàncies que determinin la mateixa. 
Els subjectes passius exclosos per 
superar les xifres detallades, que, 
en exercicis successius, no supe-
rin els citats límits podran optar 
novament a l’aplicació del règim 
especial.

L’opció haurà d ’exerci tar-se a l 
temps de presentar la declaració 
de començament de l’activitat, o 
bé, durant el mes de desembre 
anterior a l’inici de l’any natural 
en el qual hagi de fer efecte, en-
tenent-se prorrogada per als anys 
següents en tant no es produeixi 
la renúncia al mateix o l’exclusió 
d’aquest règim.

Josep Guiu 
Col·legiat núm. 19.907

IVA
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En cas d’acollir-se al règim si, pos-
teriorment, es renunciés al mateix, 
aquesta renúncia tindrà una vali-
desa mínima de 3 anys. Ara bé, la 
renúncia o exclusió de l’aplicació 
del règim especial determinarà, 
igualment, el manteniment de les 
normes regulades en el mateix res-
pecte de les operacions efectua-
des durant la seva vigència.

Del règim especial queden exclo-
ses algunes operacions, com poden 
ser, entre unes altres, els acolli-
ments als règims especials simpli-
ficat, del recàrrec d’equivalència i a 
altres règims especials, o les adqui-
sicions intracomunitàries de béns.

D’altra banda, el dret a la deduc-
ció de les quotes suportades pels 
subjectes passius acollits a aquest 
règim especial, neix en el moment 
del pagament total o parcial del 
preu pels impor ts efectivament 
satisfets, o, si aquest no s’ha pro-
duït, el 31 de desembre de l’any 
immediat posterior a aquell en què 
s’hagi realitzat l’operació.

Així mateix, el naixement del dret a 
la deducció dels subjectes passius 
no acollits al règim especial del 
criteri de caixa, però destinataris 
de les operacions incloses en el 
mateix, en relació amb les quotes 
suportades per aquestes operaci-
ons, es produirà en el moment del 
pagament total o parcial del preu 
de les mateixes, pels imports efec-
tivament satisfets, o, si aquest no 
s’ha produït, el 31 de desembre de 
l’any immediat posterior a aquell 
en què s’hagi realitzat l’operació.

Dues situacions suposen una mo-
dificació de l’aplicació normal del 
règim. La primera es refereix als 
casos de modificació de la base 
imposable a causa de la impossi-
bilitat de cobrament d’un crèdit, 
efectuada per subjectes passius no 
acollits al règim especial del criteri 
de caixa, que determinarà el nai-
xement del dret a la deducció de 
les quotes suportades pel subjecte 
passiu deutor, acollit a aquest rè-
gim especial corresponents a les 

operacions modificades i encara 
pendents de deducció en la data 
en què es realitzi la referida modi-
ficació de la base imposable.

La segona situació és la referent 
a l’efecte de l’acte de declaració 
del concurs del subjecte passiu 
acollit al règim especial de criteri 
de caixa, o bé, del subjecte pas-
siu destinatari de les seves ope-
racions. Les conseqüències de 
tal declaració de concurs suposa, 
d’una banda, que es produeix la 
meritació de les quotes repercuti-
des pel subjecte passiu, acollit al 
règim especial del criteri de caixa 
que estiguessin encara pendents 
de meritació en aquesta data. De 
la mateixa manera, es produeix el 
naixement del dret a la deducció 
de les quotes suportades pel sub-

jecte passiu, respecte de les ope-
racions que hagi estat destinatari 
i a les quals hagi estat aplicable, o 
no, el règim especial del criteri de 
caixa que estiguessin pendents de 
pagament.

D’altra banda, el subjecte passiu 
en concurs haurà de declarar les 
quotes repercutides i exercitar la 
deducció de les quotes suporta-
des referides, a la declaració - li-
quidació, corresponent als fets 
imposables anteriors a la decla-
ració de concurs. Així mateix, el 
subjecte passiu haurà de declarar 
en aquesta declaració -liquidació, 
les altres quotes suportades que 
estiguessin pendents de deducció 
a aquesta data.

Pel que fa referència a les obliga-
cions de facturació, en tota factu-
ra i les seves còpies expedida per 
subjectes passius acollits al règim 
especial del criteri de caixa refe-
rents a operacions a les quals si-
gui aplicable el mateix, contindrà 
la menció de “règim especial del 
criteri de caixa”.
 
Fins a aquí la descripció dels prin-
cipals trets del règim, però voldria 
acabar amb una crítica: estem da-
vant un règim, probablement, con-
demnat al fracàs, ja que, al final, 
el mateix, es resumeix a un endar-
reriment de l’obligació de declarar 
l’IVA repercutit i suportat, no co-
brat o pagat, a final de l’any. 

D’altra banda, aquest règim, té 
un peatge per a aquells no aco-
llits al criteri de caixa i destinata-
ris d’operacions si acolliments al 
criteri esmentat: no podran dedu-
ir les quotes suportades fins que 
siguin pagades al creditor acollit 
al règim o, com a màxim, fins al 
31 de desembre de l’any immedi-
at posterior a aquell en què s’hagi 
realitzat l’operació. Això pot supo-
sar, fàcilment, pressions al petit 
empresari, perquè no s’aculli al 
règim de caixa, per part dels des-
tinataris de les operacions, que 
estiguin en una posició més forta, 
tenint en compte el perjudici que 
per a aquests suposarà a l’hora de 
deduir l’IVA suportat.

S’incrementen les 
obligacions formals 
a incloure als llibres 
Registre (indicació de 
dates de pagament/
cobrament i Mitjans  
de pagament utilitzats), 
així com les obligacions 
informatives en els 
models como el 303, 
el 340 o el 347, fet que 
comporta una major 
càrrega  administrativa  
i un major control  
a tots els afectats  
per aquest règim
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La futura llei de  
jurisdicció voluntària
EL TEXT DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA REPRESENTA UN 
AFEBLIMENT DELS DRETS DE LES PERSONES I UN MENYSTENIMENT CAP A L’ADVOCACIA 
AL PREVEURE QUE LA MAJORIA DE TEMES QUE CONTINUARAN EN SEU JURISDICCIONAL 
DEIXARAN DE TENIR LA INTERVENCIÓ I DEFENSA DELS ADVOCATS. A MÉS, ELS TEMES QUE 
S’EXTREUEN DEL SISTEMA JURISDICCIONAL VIGENT S’ENVIEN A UN SISTEMA, NOTARIAL O 
REGISTRAL, QUE TAMPOC OFERIRÀ GARANTIES DE TUTELA DELS DRETS DELS CIUTADANS. LA 
COMISSIÓ DE NORMATIVA HO DENUNCIA I TREBALLA PERQUÈ AQUEST TEXT SIGUI REFORMAT 
EN DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES. 

de pensar que la denominació de 
“ jur isdicció voluntàr ia” resulta 
equívoca. Malgrat la tradició nor-
mativa, com que en aquests tipus 
d’expedients no hi ha una veritable 
contesa sobre la qual hagi de resol-
dre un jutge, no podem mantenir que 
efectivament hi hagi d’haver “juris-
dicció”. Però això, no vol dir que no 
existeixin drets subjectius afectats. 

Per això, malgrat que l’avantpro-
jecte pretén dur a terme les seves 

E
l  Ministeri de Jus-
tícia està tramitant 
l ’avantprojecte de 
l le i  de jur isdicció 
voluntària. La nor-
ma considera que, 

per raons d’oportunitat política o 
utilitat pràctica, s’encarregui a al-
tres òrgans o funcionaris públics 
diferents dels jurisdiccionals la tu-
tela de determinats drets fins ara 
incardinats en l’esfera de l’anome-
nada “jurisdicció voluntària”. Hem 

pretensions en supòsits que no 
afectin directament a drets fo-
namentals o comportin afectació 
d’interessos de menors o persones 
que han de ser especialment pro-
tegides, la realitat és que la conse-
cució d’aquests objectius és més 
que qüestionable. 

Sobretot perquè, si l’avantprojecte 
prospera, la majoria de temes que 
continuaran en seu jurisdiccional, 
deixaran de tenir la intervenció i 
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defensa dels advocats (nomena-
ment de defensor judicial de me-
nors, expedients referits a tutela 
i curatela, expedients sobre auto-
ritzacions referides a patrimonis 
de menors o persones discapaci-
tades, expedients d’absència i de-
claració de defunció, desacords en 
l’exercici de la potestat parental o 
en la guarda, i altres). A més, els 
temes que s’extreuen del sistema 
vigent ( jurisdiccional) s’envien a 
un sistema (notarial o registral) 
que tampoc oferirà garanties de 
tutela dels drets dels ciutadans. 

En ambdós casos resulta inadmis-
sible deixar al marge la intervenció 
dels professionals que han garantit 
el millor assessorament i defensa 
possible dels drets de les perso-
nes i que estan legalment cridats a 
fer-ho, sigui davant instàncies ju-
risdiccionals o davant de qualsevol 
altra, i que són els advocats.

Cal recordar aquí l ’experiència 
desenvolupada l’any 2010 pel De-
partament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya mitjançant la 
Comissió de Treball d’assessora-
ment sobre desjudicialització en 
l’àmbit civil que en el document 
de treball que va elaborar, amb la 
participació molt activa de l’ICAB 
(entre altres interlocutors), indica-
va que la desjudicialització havia 
de passar, de manera fonamental, 
per una clarificació de les compe-
tències jurídiques que reduís les 
pròpies de la funció judicial en 
l’àmbit decisori però reclamava un 
“enfortiment de la funció d’asses-
sorament i defensa que realitzen 
els advocats, per evitar els plets i 
la introducció de mecanismes de 
prevenció del procés”. 

No deixa de cridar l’atenció la cir-
cumstància que, en aquestes da-
tes, hagi saltat a l’opinió pública 
francesa la possible regulació de 
determinats assumptes jurisdicci-
onals en àmbits aliens a aquest. 
Aquesta previsió sorgeix de l’infor-
me encarregat per la ministra de 
Justícia francesa a l’Institut d’Es-
tudis Superiors sobre l’evolució 
de l’oficina judicial i el seu àmbit 

d’actuació. Es titula “La prudència 
i l’Autoritat “i, entre altres con-
clusions, indica que “La llei podrà 
donar instruccions als jutges, pe-
rò més difícilment a advocats - i 
professionals liberals - i menys 
encara als propis ciutadans. Així, 
els f luxos de litigis molt dif ícil-
ment es veuran reduïts per la llei 
en una democràcia,  perquè les 
parts poden oposar amb raó, l’ac-
cés a la justícia i el dret al jutge. 
Això convida a desplaçar la qües-
tió d’una obligació legal a un siste-
ma d’incentius i desincentius. Cal 
aconseguir l’equilibri més atractiu 
des del punt de vista pràctic, psi-
cològic i econòmic per a les parts 
i els seus advocats, no necessà-
riament pel cost d’un judici, sinó 
inventant una nova forma d’as-
signació en la qual els lletrats es 
vegin més involucrats i, per tant, 
més responsabilitzats”.

Tristament això és el que no fa el 
text de l’avantprojecte de llei que 
comentem, perquè tot allò que ex-
treu del sistema vigent ( jurisdic-
cional) l’envia a un sistema sense 
intervenció dels advocats en la 
defensa dels drets dels ciutadans. 
I, a més, tampoc no garanteix la 
seva intervenció en tots els expe-
dients que en el futur restin en seu 
jurisdiccional.

Però encara hi ha una altra qües-
tió que ni volem ni podem obli-
dar. L’avantprojecte també preveu 
que els Notaris puguin “separar” 
i “divorciar” als cònjuges que -de 
mutu acord- formulin el conveni 
regulador corresponent, amb el 
sol fet elevar-lo a escriptura pú-
blica. Només s’exclouen de la via 
notarial les separacions o els di-
vorcis en què hi hagin fills menors 
no emancipats o amb la capacitat 
reduïda que depenguin dels seus 
progenitors.

És molt qüestionable que l’avant-
projecte de Llei només parli d’in-
tervenció facultativa d’advocat en 
aquests tipus d’expedients. Com 
també resultaria facultativa la in-
tervenció dels fills majors d’edat 
o menors emancipats a l ’hora 

que els progenitors adoptessin 
els acords de la seva separació o 
divorci, sense tenir en compte la 
possible dependència -econòmica 
o d’altre tipus- que aquests fills 
puguin tenir dels seus progenitors. 
Tampoc és un tema fàcilment as-
sumible el dels efectes que s’atri-
bueixen al consentiment atorgat 
davant de Notari, perquè l’atorga-
ment del consentiment comporta-
ria automàticament la dissolució 
del matrimoni, mentre que en el 
divorci per via judicial els efectes 
no es produeixen fins a la ferme-
sa de la sentència. I mentre els 
acords tramitats en una separació 
o divorci per via judicial no serien 
executius fins a l’aprovació judici-
al, aquestes acords en via notarial 
serien executius “ipso iure”.

Tal vegada, més que mai, cal cri-
dar l’atenció a una frase d’aquell 
informe francès que esmentàvem: 
“cal esperar d’un governant les 
mateixes qualitats que es reque-
reixen en un jutge: prudència i au-
toritat.” Caldria que el Ministeri de 
Justícia tingués molt seriosament 
en compte les conseqüències que 
poden comportar unes previsions 
com les que conté l’avantprojecte 
de llei de jurisdicció voluntària per 
tal de no afeblir més els drets de 
les persones i no deixar-los sen-
se la protecció de l’assessorament 
i defensa dels professionals de 
l’advocacia.

Mentre els acords 
tramitats en una 
separació o divorci 
per via judicial no 
serien executius fins 
a l’aprovació judicial, 
aquestes acords en via 
notarial serien executius 
“ipso iure”
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

L’execució a Espanya de sentències penals 
dictades pel Tribunal de Drets Humans
ARRAN DE LA CONFERÈNCIA QUE AMB AQUEST TÍTOL  VAN IMPARTIR A L’ICAB 
EL 27 DE GENER JOSE M. ROMERO DE TEJADA, FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA, MAGISTRAT 
DE LA SALA SEGONA DEL TRIBUNAL SUPREM, US OFERIM A CONTINUACIÓ LES 
SEVES PRINCIPALS CONCLUSIONS.

L’
exposició de la 
con fe rència es 
va estructurar en 
3 blocs: el primer, 
introductori del 
marc legal euro-

peu i de les característiques del pro-
cediment davant el Tribunal Europeu 
de Drets Humans (TEDH); el segon, 
referit a la problemàtica que suscita 
a Espanya l’execució de les sentèn-
cies que emanen del TEDH, i el ter-
cer, i últim, centrat en l’execució de 
la sentència del Cas del Río Prada c. 
Espanya, de 21 d’octubre de 2013.

Pel que fa al primer dels blocs, Jose 
M. Romero de Tejada va apel·lar a 
la força obligatòria de les sentències 
dictades pel TEDH conforme disposa 
l’article 46 del Conveni per a la pro-
tecció dels Drets Humans i Llibertats 
Públiques, no sense abans apuntar 
la problemàtica que suscita la man-
ca d’entrada en vigor del Protocol 14 
pel qual es modifica el mecanisme 
de control establert pel Conveni.

En un pla estrictament processal, 
va oferir una breu explicació sobre 
el model de demanda, les parts del 

Julia P. González García
Col·legiada núm. 30.259
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procediment, el petitum i l’objec-
te de la sentència l’execució de la 
qual es pretén, indicant exemples 
rellevants de la jurisprudència del 
Tribunal d’Estrasburg.
 
Després d’un breu anàlisi del dret 
comparat i les solucions ofertes 
per altres estats membres com 
França on es nomena per a l’exe-
cució de les sentències del TEDH 
a 7 magistrats del Tribunal Suprem 
francès o Alemanya on s’estableix 
un procediment de revisió, amb-
dós ponents van posar de mani-
fest el tema central de la confe-
rència: l’absència a Espanya d’una 
llei que estableixi el procediment 
per a l’execució de les sentències 
dictades pel TEDH.

La sentència Barberá, Messeguer 
i Jabardo contra Espanya, de 6 de 
desembre de 1988, va evidenciar 
la necessitat d’establir un procedi-
ment específic per a l’execució de 
les sentències del TEDH, sobretot 
en aquells casos en què s’esta-
ven executant o estaven pendents 
d’executar penes de presó i, per 
tant, l’execució no podia limitar-se 
a que l’Estat Espanyol indemnitzés 
als demandants per la vulneració 
d’algun dels drets recollits a la 
Convenció.

Es feia necessari donar un pas 
més i decidir com havia d’afectar 
la resolució del TEDH a l’execució 
de la sentència condemnatòria dic-
tada a Espanya amb vulneració del 
que disposa l’article 6.1 del Conve-
ni Europeu de Drets Humans.

En aquesta situació, el Tribunal 
Suprem va declarar la impossibi-
litat d’execució de la sentència del 
TEDH, en el sentit d’anul·lar una 
sentència ferma si bé, va apuntar 
com a possible solució l’indult.

No obstant això, el Tribunal Cons-
titucional, arrogant-se la compe-
tència per enjudiciar, com a “Jutge 
Suprem de la Constitució i dels 
Drets Fonamentals“, els supòsits 
en què una violació d’un dret reco-
negut pel Conveni Europeu de Dret 
Humans constitueixi a la seva ve-

gada la violació d’un dret fonamen-
tal consagrat en la Constitució, i 
tot i reconèixer que les sentències 
dictades pel TEDH tenen caràcter 
declaratiu i per tant no anul·len ni 
modifiquen per si mateixes els ac-
tes declarats contraris al Conveni, 
en la sentència 245/1991, de 16 
desembre, va entendre que havia 
de declarar la nul·litat de les re-
solucions infractores del dret fo-
namental i va  ordenar reposar les 
actuacions al moment en què es 
trobaven quan es van cometre les 
faltes de les que es va derivar la 
infracció constitucional.

Diferent ha estat el procediment 
d’execució de la sentència del cas 
Del Río Prada c. Espanya, i que en 
paraules de Rodríguez, autor d’un 
dels vots particulars a la sentència 
197/2006, de 28 de febrer, suposa 
una autèntica “devastació jurídica” 
de l’anomenada “Doctrina Parot “.

El pronunciament del TEDH en 
aquella resolució va ser triple en 
declarar: 

I. La vulneració de l’article 7 (no hi 
ha pena sense llei), 

II. Que des del 3 de juliol de 2008, 
la privació de llibertat de la de-
mandant Inés del Río no és regu-
lar i vulnera l’article 5.1 (dret a la 
llibertat i a la seguretat), i 

III. Que correspon a l’Estat deman-
dat garantir la posada en llibertat 
de la demandant en el termini més 
breu possible.

Rebuda la sentència pel Tribunal 
Suprem, la primera fórmula que es 
va plantejar per poder donar com-
pliment, aquesta vegada sí, als pro-
nunciaments en ella inclosos va ser 
la del recurs de revisió. No obstant 
això, aquesta via no es va consi-
derar adequada, en primer lloc, 
perquè tal recurs es preveu per a 
persones injustament condemna-
des, cosa que no es plantejava en 
el supòsit d’Inés del Rio en el qual 
únicament es qüestionaven circum-
stàncies relatives al compliment de 
les penes; i en segon lloc, perquè 
suposava una demora “ perversa “ 
de l’excarceració.

En data de 12 de novembre de 
2013 es va subscriure un Acord 
de la Sala Segona del Tribunal Su-
prem pel qual es va establir, d’una 
banda l’aplicació de la jurisprudèn-
cia anterior a la doctrina Parot en 
virtut de la qual s’havien d’aplicar 
els beneficis penitenciaris sobre 
la pena resultant de la refosa de 
condemnes (no sobre cadascuna 
de les penes), i d’una altra, atri-
buir als Tribunals sentenciadors 
les competències per dictar les 
resolucions relatives a les acu-
mulacions i liquidacions de con-
demna que resultessin procedents 
de conformitat amb l’aplicació de 
l’esmentada jurisprudència sent 
aquestes resolucions susceptibles 
de recurs de cassació.

La conclusió de l’exposició va ser 
la mateixa que es recull en l’apar-
tat tercer de l’esmentat acord: la 
imperiosa necessitat que el Poder 
Legislatiu reguli amb la necessària 
claredat i precisió la via processal 
adequada en relació amb l’efecti-
vitat de les resolucions del TEDH.

Cal que el Poder 
Legislatiu reguli amb 
la necessària claredat i 
precisió la via processal 
adequada en relació 
amb l’efectivitat de les 
resolucions del TEDH
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La festa més nostra
La Festivitat de Sant Raimon de Penyafort del 2014 ha volgut fomentar la participació, potenciant allò que 
fa gran la  nostra professió, la bona entesa entre nosaltres. Amb aquesta finalitat, els més de vint actes 
organitzats han volgut propiciar la relació i reunió entre el companys d’aquí i de fora amb un sopar-còctel que 
va reunir prop de 1.000 persones, donar més força als homenatges als advocats que enguany compleixen 25, 
50 i 75 anys de col·legiació amb un Sessió Solemne on es van aplegar al Palau de Congressos de Catalunya 
més de 600 persones i tot sense oblidar la formació, i la solidaritat amb les persones que més ho necessiten. 
Gràcies per participar-hi i aconseguir que la festa fos realment “més nostra”.
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Sessió Solemne: 
homenatge per als 25, 50 
i 75 anys de col·legiació
El Palau de Congressos de 
Catalunya va ser l’escenari on 
per primera vegada es va  re-
unir els més de 500 col·legiats 
als quals l’ICAB els ha volgut 
retre homenatge pels seus 25, 
50 i 75 anys de col·legiació. 
L’auditori estava presidit per 
una taula central on hi havia la 
Junta de Govern, els exdegans 
de la corporació i una primera 
fila on hi havia les autoritats, 
com la delegada del Govern a 
Catalunya, Llanos de Luna; el 
president del Tribunal de Justí-
cia de Catalunya, Miquel Ángel 
Gimeno; el conseller de Justí-
cia, Germà Gordó; el president 
del Consell de l’Advocacia Ca-
talana, Miquel Sàmper; el pre-
sident del Consejo General de 
la Abogacía espanyola (CGAE), 
Carlos Carnicer, entre d’altres. 
Enmig d’aquest marc solemne, 
es va fer entrar als 46 advocats 

cia Catalana com el del CGAE 
van adreçar unes paraules als 
assistents en relació tant a 
l’accés a la professió com a la 
situació actual de la justícia.

Homenatge 25 i 50 anys
Per situar-nos en l’any 1989, 
moment en què els col·legiats 
que enguany fan 25 anys 
d’exercici es van incorporar 
al Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, es va projectar un ví-
deo amb les paraules d’Eugeni 
Gay, degà en aquell període, 
així com imatges de fets his-
tòrics produïts en aquella èpo-
ca. Posteriorment, el secretari 
de la Junta, Rafael Espino va 
nomenar els més de 480 com-
panys per tal que pugessin a 
recollir el seu diploma comme-
moratiu. L’advocat Jordi Pina 
va pronunciar unes paraules 
d’agraïment en nom de tots 
ells que, per primera vegada 
rebien aquesta distinció el ma-
teix dia que els companys que 

que enguany compleixen les 
noces d’or de la professió per 
tal que rebessin els aplaudi-
ments i el reconeixement d’uns 
companys que estaven a peu 
dret per homenatjar-los. 

La Sessió Solemne es va iniciar 
amb el parlament del degà dels 
advocats de Barcelona, Oriol 
Rusca, sobre la situació actual 
de la justícia i les perspectives 
de futur.  

Benvinguda 
als nous col·legiats
Com a acte simbòlic i en re-
presentació dels advocats 
que s’incorporen al Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, dos 
nous col·legiats, Virgínia Massó 
Giménez Salinas i Oriol Valentí 
i Vidal -apadrinats, respecti-
vament, per  Carlos Carnicer 
i Miquel Sàmper- van jurar 
les normes deontològiques 
de l’advocacia. Tant el presi-
dent del Consell de l’Advoca-

Adalt a l’esquerra, els degans emèrits. 
A sota, Carlos Carnicer, que va fer 

una simbòlica imposició de togues. 
a la fotografia del centre, José María 

Martínez-Marí Odena (centre), 
va rebre l’homenatge als seus  

75 anys de col·legiació. Joan 
Reynals Dolcet (dreta) rebia al seu 

despatx l’homenatge de l’ICAB  
pels seus 79 anys de col·legiació.

“El més important 
és recordar el 
disgust pel resultat 
desfavorable, però 
també la satisfacció 
de la feina ben feta, 
la il·lusió de quan es 
rep una resolució 
judicial favorable” 
Jordi Pina



va produir quan l’advocat José 
María Martínez-Marí Odena va 
rebre de mans d’Oriol Rusca i 
del degà emèrit Antoni Plasen-
cia una placa en reconeixe-
ment als seus 75 anys d’exer-
cici de la professió. Dies abans, 
el degà Rusca havia anat per-
sonalment a lliurar-li a Joan 
Reynals Dolcet una placa pels 
seus 79 anys de col·legiació 
atès que no podia ser present  
a la Sessió Solemne, celebra-
da enguany el 7 de febrer. Cal 
destacar que aquests dos col-
legiats van començar a exercir 
la professió d’advocat durant la 
Guerra Civil espanyola.

Premis Felip Portabella 
i Noves Idees
Durant la Sessió Solemne es 
van donar a conèixer els gua-
nyadors de diferents premis.

El Premi Felip Portabella, desti-
nat a guardonar un membre de 
la judicatura que s’hagi distin-

compleixen les noces d’or de 
la professió. 

Prèviament a l’homenatge dels 
lletrats que enguany complei-
xen 50 anys, es va mostrar 
també un vídeo. En aquesta 
ocasió els protagonistes eren 
els mateixos homenatjats, que 
parlaven de com havia canviat 
la professió i alhora donaven 
consells per als advocats joves. 
El secretari de nou va dir els 
noms dels companys home-
natjats per tal que pugessin 
a recollir de mans del degà i 
de la  vicedegana, Rosa Maria 
Barberà, la insígnia d’or del 
Col·legi d’Advocats de Barce-
lona. En finalitzar el lliurament, 
i en representació dels 46 lle-
trats condecorats, l’advocat 
José Ignacio Parellada va dir 
unes paraules.

75 anys d’exercici
Un dels moments més emo-
tius de la Sessió Solemne es 

José María Martínez-Marí Odena, al centre, 
homenatjat pels seus 75 anys d’exercici.
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git especialment pel respecte 
cap als advocats en l’exercici 
de la seva professió i per la 
seva col·laboració amb la Cor-
poració. Aquesta distinció en-
guany la va rebre el magistrat 
jutge Pascual Ortuño Muñoz.

El Premi Noves Idees, convocat 
per guardonar la millor propos-
ta d’un Servei col·legial innova-
dor o de millora del Servei ja 
existent, es va lliurar al projecte 
presentat per la Maria Eduvi-
ges Pontigo Drabs.

Medalles de l’ICAB
El degà de l’ICAB, juntament 
amb el conseller de Justí-
cia, van lliurar la Medalla del  
Col·legi a la Fundació Banc dels Ali-

Sobre aquestes línies, els homenatjats pels 25 anys de col·legiació recullen els 
seus diplomes i esperen el seu torn. A la dreta José Ignacio Parellada mentre 

pronunciava el seu discurs. A sota, un dels homenatjats pels 50 anys d’exercici.
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professional com a advocada 
penalista, així com per la seva 
aportació a la institució des de la 
Comissió del Servei de Defensa 
d’Ofici, i en consideració a la se-
va especial col·laboració amb la 
Comissió de Normativa del Col-
legi en la seva tasca orientada a 
la millora de la legislació.

Dolors Montserrat Mont-
serrat, en reconeixement a 
la seva  col·laboració amb el  
Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na, especialment pel que fa a la 
tasca de la seva Comissió de 
Normativa orientada a la millo-
ra de la legislació.

Mercè Pigem i Palmés, en 
reconeixement a la seva tra-

ments, en reconeixement a la seva 
acció solidària, així com en home-
natge a la tasca que realitzen els 
seus voluntaris amb un esperit de 
compromís cívic i de servei.

Així mateix, aquesta Corpo-
ració també ha guardonat els 
advocats:

Josep-Fermí Pinyol i Pina, en 
reconeixement a la seva decisi-
va contribució a la promoció de 
la previsió social de l’advocacia 
com a director general d’Alter 
Mútua dels Advocats, així com 
per la seva especial col·laboració 
amb aquesta institució.

Ester Capella i Farré, en reco-
neixement a la seva trajectòria 

jectòria professional com a ad-
vocada, destacada en l’àmbit 
del Dret de família, així com 
a la seva dedicació a les tas-
ques del Col·legi des de les 
seves Comissions i Seccions 
de treball i com a diputada de 
la Junta de Govern, i en con-
sideració a la seva especial  
col·laboració amb la Comissió 
de Normativa de la Corporació 
en la seva funció de millora de 
la legislació

Sílvia Gimenez-Salinas Co-
lomer, en reconeixement a la 
tasca desenvolupada en favor 
de l’advocacia de Barcelona 
des de les seves diverses res-
ponsabilitats col·legials -dipu-
tada de la Junta de Govern, 
presidenta de la Comissió de 
Relacions amb l’Administració 
i la Justícia i degana de la Cor-
poració-  així com per la seva 
contribució al Dret de família i 
del menor i a la promoció de la 
mediació, especialment des de 
la Comissió de la Mediació de 
la Federació de Col·legis d’Ad-
vocats d’Europa.

A títol pòstum s’ha lliurat a 
Juan Antonio Roquetas Qua-
dras Bordas, en homenatge 
a una excepcional trajectòria 
personal i professional com a 
advocat penalista, al servei de 
la Justícia i del dret de defensa, 
així com en reconeixement a la  
seva col·laboració amb l’Escola 
de Pràctica Jurídica. Han reco-
llit la Medalla en el seu lloc dos 
advocats amics seus, Wences-
lao Tarragó i Carlos Palomino.
   
Premis.
Concurs d’Oratòria 
Amadeu Maristany
Durant la Sessió Solemne tam-
bé es van donar a conèixer els 
guanyadors del Concurs d’Ora-
tòria Amadeu Maristany, que 
posa a prova el sentit de l’hu-
mor, la imaginació legal, l’en-
giny, la destresa oratòria i la for-
mació jurídica de les noves pro-
mocions d’advocats. El primer 
premi va ser per Víctor Pardo 

Cases, pel tema “Publicitat en-
ganyosa en les campanyes po-
lítiques”, mentre que el segon i 
tercer lloc, respectivament, el 
van obtenir Eulàlia Puig Fusté 
amb el tema “Sentir a les nits 
els crits de la veïna i demandar-
la per immissions il·legítimes” 
i Eloy Rodríguez Esmerats per 
“Passantia i esclavitud”.

Premi de Treballs de Recer-
ca convocat per l’Associació 
Catalana de Pèrits Judicials i 
Forenses Col·laboradors amb 
l’Administració de Justícia
La cinquena edició del Premi 
de Treballs de Recerca convo-
cat per l’Associació Catalana 
de Pèrits Judicials i Forenses 
Col·laboradors amb l’Adminis-
tració de Justícia, destinat a 
guardonar el millor estudi que 
tracti sobre la figura del pèrit 
judicial i la seva intervenció 
en el procés judicial espanyol,  
es va atorgar a la doctora Au-
rora Sotelo Vázquez pel seu 
treball “La biomecánica como 
herramienta para objetivar las 
limitaciones funcionales de la 
mano y su aportación a la pe-
ricial médica en el ámbito de la 
jurisdicción social”.

Premi Miquel 
Casals i Colldecarrera
El Premi Miquel Casals i  
Colldecarrera, instituït per la 
Fundació Congrés de Cultura 
Catalana i destinat a guardonar 
una obra d’investigació en l’àm-
bit del Dret privat propi dels  
països de parla catalana, es va 
concedir al doctor Anselmo 
Martínez Cañellas per la seva 
obra “Evolució dels sistema de 
fonts en dret civil balear i la im-
portància del dret consuetudi-
nari balear com a font i com a 
tradició jurídica”.

Premi Duran i Bas
per a noves promocions
En relació al Premi Duran i Bas 
per a noves promocions, desti-
nat a ajudar a la realització d’un 
projecte d’investigació jurídica 
sobre un tema de Dret Privat, 

“La nostra 
professió és digna 
del nostre amor. 
Fins al punt que 
si, en un moment 
donat, un fill ens 
consultés sobre el 
seu destí, hauriem 
de poder dir, 
respectant la seva 
llibretat: Per què 
no advocat?” 
José Ignacio 
Parellada Vilella
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nia civil, al Pati de columnes de 
la seu col·legial, el 7 de febrer.

Formació
En el marc de les Jornades de 
Formació de Sant Raimon de 
Penyafort 2014, van tenir lloc 
diferents actes. 

Dimarts, 4 de febrer, a les 18 
hores, es va  celebrar a l’ICAB 
una taula rodona sobre el pro-
jecte de Llei de Nova Planta 
Judicial i els reptes de l’Admi-
nistració de Justícia. Hi van in-
tervenir els ponents següents: 
Joaquín Vives de la Cortada 
Ferrer-Calbetó, membre de la 
Comissió Institucional creada 
per a l’elaboració d’un esbor-
rany de text articulat de Llei 
Orgànica del Poder Judicial i de 
Llei de Planta i Demarcació; An-
tonio Dorado Picón, president 
de la Comissió Institucional cre-
ada per a l’elaboració d’un es-
borrany de text articulat de Llei 
de Planta i Demarcació; Luis 
María Díez-Picazo, president 
de la Comissió Institucional 
creada per a l’elaboració d’un 
esborrany de text articulat de 
Llei Orgànica del Poder Judicial 
i Magistrat del Tribunal Suprem; 
Miquel Sàmper Rodríguez, pre-
sident del Consell de l’Advo-
cacia Catalana i Miguel Ángel 
Gimeno Jubero, president del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Va presentar l’acte 
Rosa M. Barberà Ramos, vice-
degana del Col·legi, mentre que 
la moderació va anar a càrrec 
d’Eugeni Gay Montalvo, director 
de la Revista Jurídica de Cata-
lunya i vicepresident emèrit del 
Tribunal Constitucional. 

5 de febrer, 
les Comissions van organitzar 
diferents actes formatius
La Comissió de Dones Advoca-
des de l’ICAB  va oferir la con-
ferència “El cas Elbal: la ST-
JUE de 22/11/12 i el llarg camí 
cap a la igualtat real per a les 
treballadores a temps parcial”, 
amb la intervenció del ponent, 
Joan Agustí Maragall, magistrat 

es va concedir a Maria Planas 
Ballvé, pel seu projecte d’inves-
tigació “Els pactes de renúncia 
a la llegítima futura (article 451-
26 del Codi Civil de Catalunya)”.

El jurat també va atorgar una 
Menció Honorífica a Miguel 
Lobón García, pel seu projecte 
de treball “El acuerdo fundaci-
onal y su posterior pacto de so-
cios, en una startup tecnológi-
ca” i una altra a Gerard Ripoll 
i Vallès pel seu projecte d’in-
vestigació “L’autonomia de la 
voluntat vers els internaments 
involuntaris, les contingències 
físiques i farmacològiques”.

A continuació, el conseller de 
Justícia, Germà Gordó, va re-
butjar la regulació estatal que 
pretén modificar el règim de 
col·legiació. En aquest sentit, 
va afirmar que la Generalitat 
s’hi oposa perquè el règim 
d’accés a la professió d’advo-
cat i procurador és competèn-
cia autonòmica i per això es 
blindaran les  competències i 
s’assegurarà el model català 
de col·legis.  Gordó va recor-
dar que el Govern de la Gene-
ralitat està impulsant el seu 
propi Avantprojecte de llei de 
col·legis professionals per de-
fensar les competències del 
Govern català, els advocats i 
procuradors, els professionals 
i els col·legis catalans.
 
Cloenda
El president de la Council of 
Bars and Law Societies of Euro-
pe (CCBE), Aldo Bulgarelli, va 
pronunciar unes paraules per 
clausurar l’acte. La intervenció 
de la Coral del Col·legi va posar 
el punt final a la Sessió Solemne.

In memoriam
La Festivitat de Sant Raimon 
de Penyafort també té un espai 
per homenatjar els companys i 
les companyes difunts el 2013, 
amb una missa, a la Parròquia 
del patró dels advocats, a la 
Rambla de Catalunya 115, de la 
nostra ciutat i amb una cerimò-

Jutjat Social, 33 de Barcelona, 
presentada i moderada per Te-
resa Blasi Gacho, advocada i 
vocal de la Comissió de Dones. 

La Comissió de Justícia Penal 
Internacional va debatre sobre 
“La Justícia Penal Internacio-
nal, avui: El cas de Síria”. Els 
ponents van ser Jaume Sau-
ra, vocal de la Comissió de 
Justícia Penal Internacional i 
Zari Alrifai, president de l’As-
sociació Sírio-Catalana per la 
Llibertat i la Democràcia. Va 
presentar l’acte Joan Merelo- 
Barberà Gabriel, president de 
la Comissió de Justícia Penal 
Internacional de l’ICAB i va ser 
moderat per Erika Torregrosa, 
vocal de la Comissió de Justí-
cia Penal Internacional.

La Comissió per a la Igualtat 
dels Drets dels Nous Models 
de Família va proposar una 
taula rodona sobre qüestions 
d’actualitat pràctica al voltant 
dels nous models de família: 
custòdies compartides, filiació 
subrogada i parelles estables, 
amb Montse Fernández-Gar-
rido, advocada; Ricardo de la 
Rosa, advocat i Carlos Villa-
grasa, professor de Dret Civil 
de la Universitat de Barcelona.
La Comissió de la Memòria 
Històrica de l’ICAB va organit-
zar la conferència titulada “La 
depuració franquista dels ad-
vocats de Barcelona  (1939-
1945)”. L’acte va comptar amb 
la participació de Vidal Masra-
mon, diputat de la Comissió de 
la Memòria Històrica de l’ICAB;  
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Sopar còctel i ball 
Aquest any hem estrenat un nou format del sopar, a peu dret, 

d’acord amb les tendències actuals, que va permetre que les prop de 
1.000 persones que van assistir-hi poguessin parlar més fàcilment 

les unes amb les altres al Palau de Congressos de Catalunya. 
A les fotos inferiors, Aldo Bulgarelli (esquerra) i Germà Gordó 

(dreta) pronuncien els seus discursos.

“El que necessitem 
a Europa: advocats 
ben formats, que 
respectin les regles, 
estimats pel poble i 
per servir al públic” 
Aldo Bulgarelli
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de Lleida; Víctor Gómez, cate-
dràtic acreditat per la Universitat 
de Barcelona i cap d’estudis de 
Criminologia de la Universitat de 
Barcelona i José-Ignacio Gallego 
Soler, professor titular de Dret Pe-
nal de la Universitat de Barcelona.

Trobades de Barcelona 
i convenis d’agermanament
Les Trobades de Barcelona 
“Memorial Jacques Henry”, or-
ganitzades amb la col·laboració 
de la FBE (Fédération des Bar-
reaux d´Europe), s’han titulat 
enguany “Els advocats i el 
cloud computing: secret pro-
fessional i protecció de dades”.
Es van organitzar dues taules 
rodones: una,  amb la interven-
ció de presidents i represen-
tants de Col·legis d’Advocats 
d’arreu del món (Conseil Nati-
onal des Barreaux, Westmins-
ter & Holborn Law Society, 
Ordre des Avocats à la Cour 
Paris, Ordine degli Avvocati di 

Pep Cruanyes, membre de la 
Comissió de la Memòria His-
tòrica de l’ICAB; Aram Monfort, 
professor d’Història Contem-
porània a la UAB i Àngel Garcia 
Fontanet, president de la Fun-
dació Pi i Sunyer.

L’exministre de Justícia 
Juan Fernando López Aguilar, 
a l’ICAB
Dijous, 6 de febrer, a les 18 ho-
res, es va celebrar al Centre de 
Formació del Col·legi la confe-
rència ‘La Unió Europea: suï-
cidi o rescat’, a càrrec de Juan 
Fernando López Aguilar, parla-
mentari de la UE i exministre de 
Justícia. L’acte va ser presentat 
pel degà de l’ICAB, Oriol Rusca. 

També el 6 de febrer va tenir 
lloc la conferència sobre els as-
pectes principals de la reforma 
del Codi penal, amb la intervenció 
de Ramón García Albero, catedrà-
tic de Dret Penal de la Universitat 

Roma, Österreichischer Recht-
sanwaltskammertag – Austrian 
Bar) i l’altra, amb presidents i 
representants d’Associacions 
Internacionals d’Advocats (UIA, 
Union Internationales des Avo-
cats, EYBA, European Young 
Bar Association, ABA, Ameri-
can Bar Association i el CCBE, 
Conseil des Barreaux de ĺ Union 
Eurpéenne).

La cloenda va anar a càrrec 
d’Eugeni Gay Montalvo, exdegà 
de l’ICAB i president Fundador 
de la FBE.

Van participar-hi degans i repre-
sentants de Col·legis d’arreu del 
món provinents  d’Alemanya, 
Andorra, Algèria, Àustria, Bèlgi-

ca, Espanya, França, EUA, Ho-
landa, Itàlia, Japó, Luxemburg, 
Marroc, Paraguai, Polònia, Por-
tugal, Regne Unit, Suïssa i Tuní-
sia. Sens dubte, Barcelona es va 
convertir aquest dies en el fòrum 
de l’advocacia internacional.

Conveni ICAB - 
Col·legi d’Advocats d’Osaka
En el marc de celebració de les 
Trobades es va signar un con-
veni d’agermanament entre el 
degà dels advocats barcelonins, 

Oriol Rusca, i el degà del Col-
legi d’Advocats d’Osaka, repre-
sentat per Toshihiko Oinuma, 
president de la Comissió Inter-
nacional d’aquest col·legi. Arran 
d’aquest acord s’establirà un 
marc de col·laboració que per-
metrà als col·legiats de l’ICAB 
fer pràctiques en despatxos del 
Japó i l’intercanvi d’informació 
jurídica i bibliotecària.
 
Actes socials
Torneig de pàdel de SRP’14
La pluja del dia 1 de febrer no 
va ser un impediment per jugar 
el campionat de pàdel en les 
instal·lacions cobertes del Club 
de Tennis Vall Park. Un total de 
16 parelles van rendir a molt 
bon nivell en un torneig que va 
durar 4 hores i on els guanya-
dors van acumular 150 minuts 
de jocs.

El torneig va tenir aquesta 
classificació
1rs. Pablo Bernabeu 
& Xavier Massana
2ns. Jaume Barroso 
& Sergi Blázquez
3rs. Mariona Borràs 
& Javier Gómez
4ts. Jorge Navarro 
& Rafael Audivert

Torneig de Fútbol 7
Un total de 7 equips, integrats 
per advocats, es van inscriure 
en el torneig de futbol 7 de Sant 
Raimon celebrat el diumenge 
26 de gener a les instal·lacions 
del Brafa. A les semifinals van 
accedir-hi els equips de “Peña 
vaca Lenta”, ICAB, “Con la Ve-
nia Señoría” i “Punset Team”.

El guanyador del torneig va ser 
l’ICAB que es va imposar en 
una emocionant tanda de pe-

Advocats de tot el 
món es van reunir 
en les Trobades 
de Barcelona 
“Memorial Jacques 
Henry”

Foto Superior: Joaquín Vives de la Cortada ponent de la taula rodona 
sobre el projecte de Llei de nova planta judicial, amb la vicedegna Rosa 
M. Barberà. Foto Inferior: Juan Fernando López Aguilar, ponent de la 
conferència “La unió Europea: suïcidi o rescat”.
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col·legiats inscrits van poder 
gaudir d’una visita guiada per 
la Sagrada família, d’uns 50 
minuts de durada, al llarg de 
la qual es van descobrir detalls 
de l’obra ja finalitzada, com 
ara una columna amb escultu-
res de petites tortugues al seu 
peu, i de les que queden per 
concloure, com és el cas de la 
porta en què hi haurà inscrita 
la primera frase del Parenos-
tre en diferents idiomes o els 
agafadors de les portes, on hi 
haurà una “A” i una “G”, en ho-
menatge a l’arquitecte Antoni 
Gaudí.

Concert de la Coral
La Coral de l’ICAB, que acaba 
de celebrar el seu 15è aniversari, 
present en molts dels actes que 
se celebren al llarg de la Festi-
vitat del patró del advocats, va 
oferir el 5 de febrer  un concert, 
amb ple absolut, amb prop de 
400 assistents,  a la Catedral 
de Barcelona. La Coral acom-
panyada de 7 músics un tenor 
i una soprà va interpretar, entre 
altres, Jesus bleibet meine Freu-
de, Coral de la cantata BWB 147, 
de J. S. Bach; Laudate Domi-
num,  De Vesperae solenne de 

nals a l’equip de “Con la Venia 
Señoría”.

Quadrangular de futbol
El dimarts 4 de febrer va tenir 
lloc a les instal·lacions de la Ciu-
tat esportiva del FC Barcelona 
Joan Gamper, la XIV edició del 
quadrangular entre periodistes, 
jutges, inspectors d’hisenda i 
advocats. L’equip de periodis-
tes, reforçat amb Franc Gon-
zález, internacional i guanyador 
d’una lliga amb el Depor i altres 
ex jugadors de segona divisió 
que col·laboren amb els mitjans 
escrits, es va imposar a la final 
a l’equip d’advocats.

Visita infantil 
a la Biblioteca i Diverticab
El 9 de febrer, els més menuts 
de la casa van ser els protago-
nistes de la visita a la Biblioteca 
realitzada a les 11 hores. Tot 
seguit el Diverticab, l’especta-
cle d’animació infantil, amb el 
pallasso Ruskus Petruskus i la 
xocolatada, com a protagonis-
tes. S’hi van aplegar prop de 
300 persones.

Sopar del 
Grup d’Advocats Joves
El GAJ va organitzar la seva 
particular festa de Sant Raimon 
2014 pel dissabte 8 de febrer, a 
les 21.30 hores, al Restaurant 
“Next to” de Barcelona, amb el 
ball posterior a la Sala Sutton.

Actes culturals
Teatre
Els dies 31 de gener i 1 de fe-
brer va tenir lloc l’obra de te-
atre que representen els 30 
actors de la companyia esta-
ble de teatre de l’ICAB. L’obra, 
“Passar-se el mort”,  va tenir 
lloc en 6 escenaris diferents, 
en espais emblemàtics de 
l’ICAB (com el Pati de colum-
nes, la  Biblioteca, la Terrassa 
o la Sala d’Actes). 500 per-
sones van veure l’obra i van 
poder decidir qui era l’assassí.

Visita la Sagrada Família
El 8 de febrer, els prop de 40  

confessore K 339,  de  W. A. Mo-
zart; Ave verum K 618, de W. A. 
Mozart; Glòria en Re M RV 589, 
de Vivaldi.

Mercat Solidari 
La solidaritat va prendre  el pro-
tagonisme dilluns, 3 de febrer, 
amb més de 30 ONG que van 
donar a conèixer els seus projec-
tes i van vendre alguns dels seus 
productes en benefici d’aquells 
que més ho necessiten. En el 
marc del mercat solidari, una ini-

ciativa que per segon any conse-
cutiu organitza l’ICAB durant la 
festivitat del seu patró, Sant Rai-
mon de Penyafort, perquè tant 
advocats com el màxim nombre 
de persones contribueixin amb 
la seva compra en aquests pro-
jectes solidaris. Cada hora es va 
sortejar una e-reader entre les 
persones que havien comprat 
algun producte al Mercat Solida-
ri i es va rifar un viatge a Costa 
Rica, per gentilesa de la Funda-
ción SOS Somos una familia.

��	���

�����	�

Foto Superior: Mercat solidari, 
amb més de 30 ONG. A la dreta, el 

Concert de la Coral de l’ICAB a la 
Catedral de Barcelona
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ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI

El Col·legi i Mossos d’Esquadra 
orienten als joves sobre els 
perills de les xarxes socials 

E
l passat mes de ge-
ner la Unitat Central 
de Proximitat i Aten-
ció al Ciutadà  dels 
Mossos d’Esquadra 
va participar en la 

sessió  “Justícia i Joves”, una iniciativa 
organitzada pel Col·legi d’Advocats de 
Barcelona que té com a objectiu orien-
tar des d’un punt vista jurídic als es-
tudiants de tercer i quart d’ESO sobre 
els perills de les xarxes socials. La col-
laboració amb els Mossos d’Esquadra  
va permetre conèixer quines són les 
darreres tendències delictives i donar 
més pautes als joves per detectar pos-

sibles “amenaces” que poden rebre a 
través de les xarxes socials i d’inter-
net. El col·loqui, en aquesta ocasió 
es va realitzar amb els estudiants de 
quart d’ESO de l’Institut Rubió i Ors de 
Sant Boi de Llobregat, i va anar prece-
dit per la representació d’una obra de 
teatre escrita i dirigida per l’advocat 
Kiko Peyro, qui juntament amb altres 
companys col·legiats de l’ICAB  i dife-
rents membres del Col·legi de Teatre 
escenifiquen una situació comprome-
sa entre dos adults que dóna peu a 
parlar i debatre sobre què és reco-
manable fer i què és preferible evitar 
quan s’usen les xarxes socials. 

La Secció de Dret Laboral in-
forma que a causa de diverses 

circumstàncies com poden ser  
l’increment de la litigiositat, la 
jubilació de lletrats conciliadors, 
etc. la Secció de Conciliacions 
Individuals del Departament de 
Treball es troba col·lapsada i les 
citacions a l’acte de conciliació 
excedeixen en molt el termini ha-
bitual. El referit col·lapse s’està 
traslladant als jutjats, alguns dels 
quals a Barcelona estan assenya-
lant judicis per al 2015.

Tot i que s’han fet esforços per 
tal de solucionar aquest proble-
ma, que va en perjudici de tots 
els afectats (treballadors, empre-
ses, funcionaris i professionals), 
les mesures que s’han adoptat 
fins ara no han estat suficients.  
Per aquest motiu, la Secció de 
Dret Laboral de l’ICAB s’està 
treballant per trobar solucions a 
aquesta situació.

Col·lapse en alguns 
jutjats del social 

Des de l’1 de gener de 2014 les 
demandes que es presenten al 

Tribunal Europeu de Drets Humans 
han de complir els requisits de l’ar-
ticle 47 del Reglament de la Cort, 
que estableix la informació i docu-
mentació que s’ha de proporcionar. 

L’incompliment pot donar lloc a què 
les queixes no siguin examinades 
pel Tribunal. És imperatiu, doncs, 
que tots els camps del formulari de 
sol·licitud siguin complimentades 
degudament. Per a més informa-
ció, consulteu la pestanya d’”Appli-
cants” del web del  Tribunal Euro-
peu: http://www.echr.coe.int

Enguany el Premi té dues mo-
dalitats: Premi a la millor 

monografia publicada o inèdita i 
Premis als millors projectes d’in-
vestigació. Podran optar al Pre-
mi els advocats/des, llicenciats/
des en Dret i estudiants d’una 
Facultat de Dret. La data límit 
de presentació serà el 30 de 
juny de 2014. Els treballs hauran 

Tribunal Europeu  
de Drets Humans: 
nous requisits formals 
de la demanda

Convocat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 
sobre Dret Financer i Tributari 2013

de presentar-se presencialment 
o per correu certificat adminis-
tratiu davant de la Secretaria del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(carrer Mallorca, 283, 08037 de 
Barcelona, de dilluns a dijous de 
9 a 14 h. i de 16 a 18 h, divendres 
de 9 a 15 h.). Podeu consultar les 
bases del Premi a www.icab.cat 
(apartat notícies).

28  FEBRER 2014  MÓN JURÍDIC  



L’
Agència Tr ibu-
t à r i a  ( A E AT ) 
va establir que 
des de l ’ 1  ge -
ner 2014 totes 
l e s  a u to l i q u i -

dacions i declaracions anuals de 
l ’ Impost del  Valor Afegit  (IVA) 
s’han de formalitzar on-line. El 
carnet col·legial amb signatura 
e lectrònica ACA permet donar 
compliment a aquest nou requi-
sit, ja que habilita per realitzar de 
forma telemàtica les liquidacions 
de l’IVA.

 La normativa que regula aques-
ta obligació de presentació te-
lemàtica ve recollida en l’Ordre 
HAP/2194/2013,  de 22 de no-
vembre, per la qual es regulen 
els procediments i les condicions 
generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions i 
declaracions informatives de na-
turalesa tributària.

El Col·legi d’Advocats de Barce-
lona coincideix amb les conclu-

sions de l’informe de l’Autoritat ca-
talana per la prevenció de la tortura 
presentat pel Síndic de Greuges so-
bre el fet que un únic trasllat diari 
entre els centres de detenció i els 
jutjats pot allargar les detencions.  
Per aquest motiu, aquesta corpo-
ració ha reivindicat la necessària 
reducció dels terminis de posada 
a disposició judicial dels detinguts 
i la necessitat d’augmentar les 
conduccions diàries per evitar que 
s’allarguin les detencions. L’ICAB ha 
manifestat el seu posicionament en 
un comunicat, on a més, ha recor-
dat que anys enrere hi havia a Bar-
celona una doble conducció diària i 
que això permetia que aquells ciu-
tadans que havien vist finalitzades 
les diligències policials imprescin-
dibles passessin davant l’autoritat 
judicial competent de manera molt 
més immediata. 

El Col·legi  considera preocupant 
que hi hagi una únic trasllat en al-
guns partits judicials, on la manca 
de conducció en alguns dies festius 
comporta necessàriament que en 
aquelles diligències policials que 
han estat produïdes una vegada 
tancada la conducció del dia, es 
perllongui  més temps de forma 
innecessària. 

Per això, l’ICAB ha instat a què el 
Govern prengui les mesures neces-
sàries per tal de donar compliment 
a allò que s’estableix en els arts. 
496 i següents i concordants de 
la LECrim i de la doctrina jurispru-
dencial i constitucional, que esta-
bleixen que el temps de detenció 
per la presumpta comissió de de-
lictes ha de tenir la durada mínima 
imprescindible.

Són necessaris 
més trasllats diaris 
entre els centres de 
detenció i jutjats 

L’Agència Tributària (AEAT) va es-
tablir que des de l’1 gener 2014 

totes les autoliquidacions i declara-
cions anuals de l’Impost del Valor 
Afegit (IVA) s’han de formalitzar on-
line. El carnet col·legial amb signa-
tura electrònica ACA permet donar 
compliment a aquest nou requisit, 
ja que habilita per realitzar de forma 
telemàtica les liquidacions de l’IVA.

Presentació telemàtica de les liquidacions 
de l’IVA

La normativa que regula aques-
ta obligació de presentació te-
lemàtica ve recollida en l’Ordre 
HAP/2194/2013, de 22 de no-
vembre, per la qual es regulen 
els procediments i les condicions 
generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions i 
declaracions informatives de na-
turalesa tributària.

Novetat: Creació d’un 
Servei d’Orientació  
Jurídica al Centre 
d’Internament d’estrangers

E
l Col·legi d’Advocats 
de Barcelona (ICAB) 
celebra l’anunci fet per 
la Direcció General de 
la Policia de crear un 
Servei d’Orientació Ju-

rídica (SOJ) al CIE de la Zona Franca. 

Fer realitat el Servei d’Orientació 
Jurídica al CIE ha estat una de les 
prioritats del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, Oriol Rusca, des 
del moment que va accedir al dega-
nat d’aquesta corporació i així ho va 
transmetre en les diferents reunions 
que ha mantingut amb la delegada del 
Govern a Catalunya, Llanos de Luna, i 
amb el cap Superior de Policia, Agus-

tín Castro Abad. Alhora cal destacar 
que ambdues institucions  han mos-
trat sempre una molt  bona disposició 
per posar en marxa aquest servei. 

El Servei d’Orientació Jurídica l’inte-
graran advocats. Aquests ajudaran a 
l’intern en l’obtenció de les dades de 
contacte del seu advocat, el podran in-
formar sobre l’estat de tramitació de 
la mesura cautelar d’internament i dels 
processos administratius i jurisdiccio-
nals de retorn, devolució i expulsió. 
També es preveu que el Servei d’Ori-
entació Jurídica pugui actuar en els 
casos que es detectin situacions d’asil 
o protecció internacional o estrangers 
víctimes de tràfic d’éssers humans. 
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ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI

Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

amics dels companys i compa- 
nyes de l’ICAB que han causat 
baixa per defunció.

José Luis Bourgeois Talavera, 
Meritxell Cardona Monasterio, 
Cristóbal Falomir Tena, Ángel 
Fernández Pujol, Blanca Matias 
García, Concepción de la Puente 
García, Manel Serra Domínguez, 
Joaquin Vidiella Cano, Francisco 
Javier Vilagut Sala, Carlos Xiol 
Borrell.

Defuncions

L’ICAB ofereix un nou servei  
per tramitar telemàticament 

les peticions dels informes d’ac-
cidents de trànsit de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. El primer 
pas és omplir i remetre al Col·legi 
per correu electrònic transitbar-
celona@icab.cat el formulari de 
sol·licitud que trobareu a la www.
icab.cat (serveis). 

El Col·legi tramitarà aquesta pe-
tició davant la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i un cop tingui l’infor-
me de l’accident de trànsit el re-
metrà a l’advocat.

L’Ajuntament de Barcelona us 
enviarà por correu postal la liqui-
dació de la taxa corresponent a 
l’adreça indicada en el moment 
de fer la sol·licitud.

Obtenció d’informes 
d’accidents de 
trànsit de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona

Primera borsa de treball 
Intercol·legial per potenciar 
l’ocupació a Catalunya

L’
Associació Inter-
col·legial de Col·legis 
Professionals de 
Catalunya ha creat 
la primera borsa de 
treball Intercol·legial 

- www.borsadetreball.cat - amb  
l’objectiu de potenciar l’ocupació a 
Catalunya. La presentació d’aquest 
portal es va celebrar el passat 20 de 
gener a la seu del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona per part del president de 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
professionals de Catalunya i degà 
de l’ICAB, Oriol Rusca; pel secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals del 
Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, Joan 
Aregio; i pel Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Tarragona, tant del 
seu degà, Santiago Crivillé com pel 

secretari tècnic d’aquest Col·legi, Xa-
vier Socias, atès que han dut a terme 
el projecte.

Característiques del portal
El web integra actualment més de 
3.000 ofertes de feina de tots els sec-
tors professionals i compta amb una 
base de dades de més de 94.000 pro-
fessionals col·legiats i qualificats de 
100 col·legis professionals de tots els 
àmbits (jurídic, economia i empresa; 
social, ensenyament i humanitats; en-
ginyeria, arquitectura i tècnica; salut i 
ciències de la informació i la comuni-
cació).  A més, els candidats podran 
cercar des del mateix portal ofertes 
en les borses dels diferents Col·legis, 
mentre que les empreses podran tro-
bar candidats qualificats i amb l’aval de 
pertànyer a un Col·legi Professional.
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El Forum “De Lege ferenda” 
neix de la in iciat iva d ’un 

grup de Jutges Substituts i Ma-
gistrats Suplents, dins el marc 
del Club d’Alumni (Associació 
d’antics alumnes) de la Univer-
sitat de Barcelona. 

L’objectiu és reunir a professio-
nals jurídics (advocats, jutges, 
fiscals, procuradors, docents, 
notaris, funcionaris, etc.) en un 
espai que serveixi de platafor-
ma i instrument de debat, sense 
cap altra límit que el que imposi 
una societat més justa i igua-
litària, on es garanteixi una in-
dependència real i efectiva del 
poder judicial i on els ciutadans 
puguin accedir lliurement a la 
justícia i aquest accés consti-
tueixi una garantia per l’exerci-
ci dels seus legítims drets i no 
pas un obstacle per a la seva 
efectivitat.  

El Forum va organitzar el 13 de 
febrer una taula rodona sobre  
“El desballestament de la Justí-
cia”, amb la intervenció del degà 
del Col·legi. 

Neix el Forum  
“De Lege Ferenda” 

In memoriam
Jaime Torrellas Campos

C
on el inicio del año 
recibimos la triste 
noticia del falleci-
miento de nuestro 
compañero Jaime, 
abogado y miem-

bro de la Comisión de Abogados 
Seniors del Colegio de Barcelona, 
vocal de su Comité Ejecutivo.

Su edad de 87 años y alguna limi-
tación física no le habían apeado 
de la profesión a la que se había 
incorporado hace más de 60 años, 
manteniéndose en el Colegio como 
ejerciente, (num.colegiado 5485) 
dedicado fundamentalmente al de-
recho civil, siendo su predilección 
el derecho sucesorio con especial 
dedicación a la emisión de infor-
mes y dictámenes que pudieran 
evitar la conflictividad de deudos y 
familiares consecuencia de un in-
correcto diseño hereditario.

Jaime era un buen ejemplo de la 
burguesía catalana, compatibilizan-
do el ejercicio de la profesión y la 
actividad industrial, que,  como no 
podía ser menos, estaba en su caso 
referida a un negocio familiar textil. 
Hace más de cincuenta años ya apa-
recía como presidente del Grupo Na-
cional de Fabricantes de Calcetines.

En el ámbito de las aficiones des-
tacaba su gusto por la historia, 
habiendo dedicado su atención a 
alguna figura política contemporá-
nea, estudio que le sirvió para esta-
blecer un paralelismo con su propia 
vida. En dos recordadas ocasiones 
nos deleitó en sendas conferencias 
en nuestro Colegio.

El mismo se autodefinía como un 
hombre mediterráneo, mar al que 
amaba, con el que se deleitaba, en 
el que frecuentemente se sumergía; 
mar cantado en su funeral por ex-
preso deseo del finado.

Como padre y abuelo ha educado y 
enseñado a su descendencia en un 
afán vital de encontrar las verda-
des en una actitud filosófica apre-
ciada por toda su familia, el gusto 
por la discusión, por el contraste 
de las opiniones, las largas charlas 
familiares.

Hasta los últimos momentos Jaime 
mantuvo una actitud vital, simpáti-
ca, irónica… sirviendo de ejemplo 
para todos de cómo vivir, trabajar 
y disfrutar.

¡Descansa en paz, Jaime!

El Consell de Garanties Esta-
tutàries va considerar con-

trària a la Constitució i a l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya 
la taxa que preveia gravar la 

La taxa de gestió i 
tramitació en
matèria de consum, 
una sanció 
encoberta

gestió i tramitació, per part de 
l’Agencia Catalana de Consum, 
de reclamacions en matèria de 
consum.  Aquesta taxa estava 
recollida en el Projecte de llei 
de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector pú-
blic (BOPC del 5 de novembre 
de 2013).

En un article publicat al Món 
Jurídic, núm. 282, novembre 
de 2013, pàg. 23, ja s’havia po-
sat de manifest la consideració 

d’aquesta taxa com una sanció 
arbitrària.

El dictamen de l’òrgan consultiu de 
la Generalitat va determinar que la 
taxa podria a arribar a entendre’s 
com una taxa encoberta i va con-
cloure que no compleix amb les 
exigències de l’article 7 de la Llei 
Orgànica de les Comunitats Autò-
nomes, vulnerant en conseqüència 
els articles 133 i 157.3 de la Cons-
titució i l’article 203.5 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Dilacions en la posada a disposició judicial dels 
detinguts, doble conducció i “Habeas Corpus”
L’INFORME DE L’AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA TORNA A 
EVIDENCIAR LES DILACIONS EN LA IMMEDIATA I PRECEPTIVA COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIS 
D’ADVOCATS DE LA DETENCIÓ DEL CIUTADÀ I EL RETARD INJUSTIFICAT EN LA SEVA 
POSADA A DISPOSICIÓ JUDICIAL. AQUESTA DILACIÓ VULNERA DRETS FONAMENTALS 
QUE L’AUTOR DE L’ARTICLE POSA DE RELLEU A LA VEGADA QUE SUGGEREIX ACTUACIONS 
PROCESSALS MÉS FERMES EN Ĺ EXERCICI DEL DRET DE DEFENSA. 

Jordi de Tienda
Col·legiat núm. 14.546

L
a desaparició de la 
doble conducció di-
à r ia  de  det ingu t s 
davant el Jutjat de 
Guàrdia està gene-
rant  una  p ràc t ica 

intolerable en relació al dret fo-
namental de tot detingut, tutelat 
en l’art. 17.2 CE, garantint que el 
manteniment de la mesura no es 
perllongui més enllà del temps im-
prescindible, fins a la seva posada 
a disposició judicial. Com és sabut, 
el termini de 72 hores que estableix 
el precepte és un límit màxim, so-
bre el qual es sobreposa el temps 
estrictament indispensable per la 
pràctica dels actes d’investigació 

tendents a la identificació del detin-
gut, esclariment dels fets i obtenció 
d’efectes i proves relacionats amb 
els mateixos. En aquest mateix sen-
tit l’article 5.3 del Conveni europeu 
de Drets Humans (CEPDH).

Allò veritablement determinant 
respecte del termini raonable de 
durada de la detenció policial i la 
seva posterior posada a disposició 
judicial ve marcat per l’existència 
o no de dilacions indegudes i per 
tant és responsabilitat dels lletrats 
assistents el seu control.
 
El passat mes de desembre va ser 
presentat davant del Parlament de 
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Catalunya el quart informe emès 
per l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura (ACPT), 
corresponent a l’any 2013.

Reiterant els informes correspo-
nents als anys 2011 i 2012, l’equip 
de l’ACPT ha evidenciat, a més de 
les injustificades dilacions en la im-
mediata i preceptiva comunicació 
al Col·legi d’Advocats de la detenció 
del ciutadà, en els termes de l’art. 
520.4 LECr, també objectiva:

 “Que en els processos de deten-
ció es traspassa sistemàticament 
el límit temporal d’ estada a Co-
missaria quan aquesta custòdia 
no és necessària. Un cop finalit-
zada la investigació policial no hi 
ha cap motiu, més enllà dels inte-
ressos organitzatius i logístics dels 
Cossos policials i als Jutjats, que 
justifiqui que la persona detingu-
da continuï durant diverses hores 
sota custòdia policial. El fet que la 
majoria de detinguts passin de la 
detenció a disposició judicial en un 
màxim de 36 hores, és a dir, en 
un interval inferior a les 72 hores 
màximes que estableix la Llei, no 
ha de fer ignorar que la rigidesa en 
les hores previstes per rebre dels 
jutjats els detinguts comporta en 
molts casos la pernoctació inne-
cessària del detingut al centre po-
licial. Nomes quan es disposa d’un 
requeriment exprés de l’autoritat 
judicial es produeix un trasllat en 
horari diferent de la franja matinal.

L’ACPT, d’acord amb la doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre 
la possible vulneració del article 
17. 2, suggereix que els òrgans 
judicials i policials estableixin un 
sistema de doble conducció diària 
que permeti que els detinguts que 
ingressin durant el matí passin a 
disposició judicial a la tarda si les 
diligencies d’investigació policial 
han finalitzat.

El més evident d’aquests greuges 
es constata en la durada del temps 
que un detingut és privat de lliber-
tat, que és injustificadament mes 
llarga quan la detenció la duu a 
terme la policia local”.

La Junta de Govern de l ’ ICAB, 
per acord de 7 de gener d’aquest 
any, ha reclamat oficialment dels 
operadors i de les institucions im-
plicades la reducció real i efecti-
va dels terminis per a la posada 
a disposició judicial i ha exigit la 
posada en funcionament de les 
conduccions de detinguts neces-
sàries per salvaguardar la legalitat 
constitucional.

 A l’espera del resultat d’aquestes 
iniciatives, no resulta ociós sugge-
rir que, en el cas que la prolonga-
ció de la detenció resulti manifes-
tament improcedent, els lletrats 
assistents hauríem de plantejar-

nos la possibilitat d’instar el pro-
cediment d’“habeas corpus”, res-
pecte d’aquelles detencions que 
es perllonguen indegudament en 
el temps i el control del qual és 
competència molt especialment al 
lletrat defensor.

Aquest és el criteri establert en la 
STC núm. 88/2011, de 6 de juny, 
reconeixent a la demandant el 
dret a la lliber tat personal, com 
a conseqüència de la detenció 
preventiva perllongada més enllà 
del temps necessari per a l’aclari-
ment dels fets. En el mateix sen-
tit, el Jutjat d’Instrucció núm. 29 
de Barcelona, interlocutòria de 
11.09.2011, Dilig. Indet. 145/2011, 
va acollir la immediata posada a 
disposició del detingut, davant el 
Jutjat d’incidències, amb els argu-
ments següents:

“Si bé és cert que el protocol exis-
tent en matèria de presentació de 
detinguts preveu una única con-
ducció a primera hora del matí, 
la veritat és que la prolongació 
de la detenció (...), vulnera clara-
ment l’establert l’article 17. 2 de 
la Constitució, no per haver-se 
superat el termini màxim abso-
lut de 72 hores, sinó per haver-se 
traspassat el termini màxim rela-
tiu contemplat en el referit pre-
cepte constitucional, en no ser la 
detenció ja necessària, acordant 
la immediata posada a disposició 
judicial del detingut”.

En suma, quan la prolongació de 
la detenció resulti manifestament 
innecessària o quan la comunica-
ció de la detenció al servei d’as-
sistència al detingut es demori in-
justificablement, (arts 520.4 i 767 
LECr.) produint una greu afectació 
material als drets del detingut, es 
pot formular pel Lletrat assistent 
sol· l ic i tud d’ “Habeas Corpus”, 
això sense perjudici que per tals 
fets pogués, en supòsits excepci-
onals, poder derivar la comissió 
d’un delicte per part dels funci-
onaris actuants, de conformitat 
amb el disposat als articles 520 
i següents del CP i 496 i concor-
dants de la LECr.

La Junta de Govern de 
l’ICAB, per acord de 7 
de gener d’aquest any, 
ha reclamat oficialment 
dels operadors implicats 
la reducció real dels 
terminis per a la posada  
a disposició judicial 
dels detinguts i ha 
exigit a les institucions 
implicades la posada 
en funcionament de 
les conduccions de 
detinguts necessàries 
per salvaguardar la 
legalitat constitucional
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La coordinació de parentalitat
L’ICAB VA ORGANITZAR UNA CONFERÈNCIA PER TRACTAR DE LA FIGURA DEL 
COORDINADOR PARENTAL, UNA MODALITAT D’INTERVENCIÓ QUE S’HA DESENVOLUPAT 
DARRERAMENT EN EL DRET COMPARAT, EL PROFESSIONAL  DESIGNAT PER 
INTERVENIR EN CASOS CONFLICTIUS PER TAL D’EVITAR PERJUDICIS ALS FILLS I FILLES 
MENORS, DESPRÉS DE LA RUPTURA DELS SEUS PROGENITORS. UN DELS PONENTS 
PARTICIPANTS PRESENTA LA FIGURA, EXPOSA QUINES SÓN LES SEVES FUNCIONS I 
DETALLA ELS CASOS EN QUÈ POT INTERVENIR EL COORDINADOR PARENTAL.

Pascual Ortuño
Magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona

E
ntre les tendències 
que s’estan implan-
tant a la pràctica 
forense dels proces-
sos de família a tot 
el món es destaca la 

necessitat que els jutges, advocats, 
perits i altres professionals auxiliars 
de l’enjudiciament tinguin present 
que s’està treballant amb persones, 
i no amb mers casos legals ni amb 
problemes jurídics teòrics. Aquesta 
consideració és molt més evident 
quan s’intenta realitzar el principi 
superior de l’interès del menor.

El procés contenciós, pensat per 
a un altre tipus de conflictes de ti-
pus econòmic o patrimonial, s’ha 
mostrat que és ineficaç per donar 
cobertura a les característiques de 

la intervenció judicial en els casos 
més habituals de dret de la persona 
i de la família, en particular quan 
les decisions que s’han de prendre 
afecten directament persones espe-
cialment vulnerables, com són els 
fills de parelles en procés de ruptura 
o com aquelles que pateixen d’algun 
tipus de discapacitat i que demanen 
una especial tutela per part de la 
societat.

Són molts els aspectes a considerar 
en l’anàlisi de les característiques tí-
piques del procés de família. Però 
si focalitzem la problemàtica de les 
relacions de parentalitat en la fase 
d’execució de les resolucions judi-
cials, tant si han estat dictades en 
processos contenciosos com si han 
estat fruit d’un mutu acord, són no-
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tòriament insuficients els instru-
ments que la llei processal preveu 
perquè pugui donar una cobertu-
ra suficient a les necessitats dels 
ciutadans i als interessos del me-
nor. En absència d’una via processal 
específica, s’ha d’acudir a les nor-
mes especials d’execució d’obligaci-
ons de fer de l’article 709 de la LEC.

Les previsions legals es limiten a 
mesures sancionadores de caràcter 
civil, com les multes coercitives de 
l’article 776.2a de la LEC, l’adver-
tència de modificació del règim de 
guarda i visites que conté el parà-
graf 3r de l’esmentat precepte, o el 
reforç dels tipus delictius del Codi 
Penal, que són més simbòlics que 
eficaços.

En la majoria dels casos es tracta 
de manifestacions de la conducta 
dels fills que solen presentar-se en 
la fase d’execució de les sentències 
i que són difícils de diagnosticar psi-
cològicament, i de gairebé impos-
sible gestió amb els mecanismes 
processals de què disposen els ope-
radors jurídics. Si a això s’afegeix la 
dinàmica evolutiva de les relacions 
interpersonals en aquest context, 
el que la magistrada Roca Trias ha 
qualificat com “biologia mutant de 
les relacions de família”, amb altera-
cions de circumstàncies de profund 
calat i de fort impacte emocional en 
els membres d’un grup familiar que 
tendeix a la disgregació, és evident 
que fan falta noves regles proces-
sals dotades de major flexibilitat i 
amb nous espais de trobada entre 
la justícia i la psicologia especia-
litzada en els quals puguin tractar 
aquests problemes sense la rigi-
desa del procés clàssic.

En aquest marc s’enquadra una 
modalitat d’intervenció que s’ha 
desenvolupat en els últims anys en 
el dret comparat, que és la figura 
de la “coordinació de parentalitat “. 
Amb empara legal en les facultats 
que la L.O. 1/1996 de protecció ju-
rídica del menor, que a Catalunya 
s’han plasmat en l’article 236-3 del 
CCCat, l’autoritat judicial pot dispo-
sar la designació d’un professional 
per intervenir en aquests casos con-

flictius per tal d’evitar perjudicis als 
fills i filles menors que es troben im-
mersos en un conflicte de tensions, 
intransigències i lleialtats, després 
de la ruptura dels seus progenitors. 
La disposició addicional 7a de la Llei 
25/2010 del Parlament de Catalu-
nya preveu que aquestes funcions 
puguin ser encomanades pel jutge 
a un “punt de trobada”, a la xarxa 
de serveis socials o als serveis tèc-
nics de suport judicial, i fins i tot 
que puguin delegar en els professi-
onals designats determinades fun-
cions tutelars com estableix l’article 
233-10.4 del referit text legal, quan 
resulti necessari.

El jutge, sense detriment de man-
tenir el principi d’autoritat i el ca-
ràcter executori i immodificable de 
les resolucions dictades, actua en 
aquests casos com una mena de co-
ordinador de recursos psicosocials 
perquè professionals especialitzats 
intervinguin de manera individualit-
zada en les famílies que presentin 
un alt grau de conflictivitat, amb la 
finalitat que s’asseguri el compli-
ment del que disposen les sentèn-
cies que regulin les relacions entre 
pares, mares, fills i filles, i fins i tot 
altres membres de la família exten-
sa. Es tracta d’una mesura diferent 
a la de la mediació, ja que està dota-
da d’un grau elevat de coercitivitat 
atès que, tot i no implicant obligato-
rietat, pot tenir conseqüències si no 
es presta la col·laboració requerida 
per algun dels progenitors, tal com 
preveu l’article 776.4a de la LEC.

A diferència del “punt de trobada” 
el coordinador o coordinadora 
realitza un previ diagnòstic a la 
vista de la resolució judicial i les 
entrevistes amb les parts, els ad-
vocats, i si cal amb els fills, i ela-
bora una planificació estratègica 
de la seva intervenció mantenint 
en tot cas informats als advocats 
i al ministeri fiscal, i comptant 
amb el vistiplau de l’òrgan judi-
cial. En les experiències realitzades 
i contrastades, la conclusió que 
s’aconsegueix és que amb aquesta 
mesura es mitiga la inquietud da-
vant les incerteses que sorgeixen 
després de conèixer la sentència 

judicial entre les pròpies parts, i és 
també un element de gran utili-
tat per als advocats que, després 
del desgast que suposa un procés 
contenciós, troben de vegades difi-
cultats per poder orientar els seus 
propis clients respecte a aquestes 
problemàtiques o per coordinar la 
manera i forma de portar a efecte 
les previsions de la sentència.

Els casos indicats per a aques-
ta intervenció són, entre altres: a) 
aquells en els que després de la 
sentència s’havia de passar d’un 
règim de custòdia individual exercit 
per un únic progenitor, a un altre de 
custòdia compartida, b) aquells en 
què la relació paterna o materno-
filial es trobava interrompuda de 
manera absoluta durant un espai 
prolongat de temps, com a conse-
qüència de la disputa legal; c) en 
cas en què un dels progenitors ha 
patit una malaltia de caràcter psí-
quic i existeix desconfiança en la 
superació i/o control de la mateixa, 
e) quan s’han instal·lat posicions 
de rigidesa en les relacions famili-
ars, encoratjades amb denúncies i 
imputacions creuades fins al punt 
d’involucrar els fills en el conflicte 
fent recaure en aquests la fèrria ac-
titud de no mantenir relacions amb 
el progenitor no custodi.

En aquest camp cal ressaltar que 
la iniciativa empresa per la Comis-
sió de Família del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona que el passat 4 
desembre 2013 va organitzar un 
seminari específic sobre el tema i 
que, conjuntament amb la Comissió 
de Mediació, té previst pels propers 
mesos posar en marxa un servei a 
disposició dels jutjats i tribunals en 
la línia que ha desenvolupat des de 
fa anys de promoure la millora del 
sistema de justícia en benefici dels 
ciutadans.

Nota: Els inscrits a la conferèn-
cia “El coordinador parental, una 
nova figura en els processos de 
família” disposen de l’enllaç per 
visualitzar-la fins al 4 de març 
de 2014 (videostreaming).
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Exercici de les professions titulades 
i dels col·legis professionals
ASPECTES MÉS DESTACATS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
201/2013 DE 5 DE DESEMBRE (BOE DE 8 DE GENER DE 2014), PER LA QUAL ES 
DECLARA LA NUL·LITAT DE DIFERENTS PRECEPTES DE LA LLEI DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 7/2006, DE 31 DE MAIG, DE L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS TITULADES I 
DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS.

L
a sentència de refe-
rència es pronuncia 
quan s’està t rami-
tant l’avantprojecte 
estata l  de la  fu tu-
ra Llei de serveis i 

col·legis professionals, que pro-
bab lement  con f igura rà  com a 
norma general la col·legiació vo-
luntària, quedant limitada l’obli-
gatorietat de la col·legiació a ma-
tèries d’especial interès públic.
 
En primer lloc, declara la inadmis-
sibilitat del recurs pel que fa a la 
impugnació de l’article 125 de la 
Llei Orgànica 6/2006, per la qual 
s’aprova l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya (EACAT) - en essència 
perquè ja ha estat resolta per la 
molt coneguda sentència del Tri-
bunal Constitucional 31/2010, de 
28 de juny de 2010-. 

La resolució consol ida la  doc-
t r ina  cons t i tuc iona l  e s t ab le r-
ta amb anter ior i tat  per la STC 
3/2013, de 17 de gener, les SSTC 
46/2013 i 50/2013, ambdues de 
28 de febrer; la STC 63/2013, de 
14 de març i la STC 89/2013 de 
22 d’abri l  i  f ixa de manera cla-
ra que, en vir tut del que dispo-
sa l’ar ticle 149.1.18 en connexió 
amb l’article 36 CE, correspon a 
l’Estat la competència per esta-

Marc Alomà Suñol
Col·legiat núm. 25.853
Cap de l’assessoria jurídica de l’ICAB

36  FEBRER 2014  MÓN JURÍDIC  



blir les regles bàsiques en què 
han d’ajustar la seva organitza-
ció i  competències els col·legis 
professionals.

La part essencial de la Sentència, 
en especial els seus Fonaments 
Jurídics 5 i 7, declara com a in-
constitucionals, els apartats 1 i 2 
de l’article 38 i la Disposició Ad-
dicional Quarta de la Llei 7/2006. 
S’atr ibueix al legislador estatal 
amb caràcter bàsic,  la compe-
tència per establir  l ’adscr ipció 
o col· legiació obligatòr ia per a 
l ’exercici professional, així com 
també les excepcions a aquesta 
- que regulava la legislació cata-
lana quan es referia al personal 
el servei de les administracions 
públiques de Catalunya -. 

La decisió, en el seu Fonament 
Jur íd ic  8 ,  manté que e l  règ im 
d isc ip l inar i  de ls  profess iona ls  

col·legiats correspon als col·legis, 
però adver teix que correspon a 
l ’Estat  e ls  cr i ter is  comuns del 
règim sancionador aplicable als 
co l · leg is  professionals;  i  en e l 
Fonament Jurídic 9, declara que 
correspon als Consells autonò-
mics l’exercici de la representa-
ció i defensa general de la profes-
sió en l’àmbit de Catalunya, però 
sempre amb cooperació amb els 
consells estatals, que tenen les 
funcions de coordinació a nivell 
de l’estat. 

Haurem d’esperar com la Gene-
ral i tat  de Catalunya, que ja va 
aprovar el mes d’agost de 2013 
la memòria preliminar de l’Avant-
projecte de Llei d’exercici de les 
professions titulades i dels col-
legis professionals, configura el 
nou marc col·legial català, per tal 
de poder afrontar un futur que es 
presenta ple de reptes.

Amb la delimitació de 
competències establerta 
per la Sentència i la 
memòria preliminar 
de l’Avantprojecte 
de Llei d’exercici 
de les professions 
titulades i dels col·legis 
professionals, haurem 
d’esperar com queda 
configurat el nou marc 
col·legial català, per tal 
de poder afrontar un 
futur ple de reptes
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...MERCÈ PIGEM I PALMÉS

Món Jurídic ha entrevistat l’advocada i parlamentària catalana Mercè Pigem, que ha estat elegida  
com a vocal del Consejo General del Poder (CGPJ). Amb ella parlem del sistema d’elecció  

dels membres d’aquesta institució, de les funcions que realitza i de la situació de la justícia.

“La justícia ha de ser propera, àgil 
i independent, és el que espera  
la ciutadania d’un servei públic”

Primer de tot la volem felicitar pel seu nomenament com a 
membre del nou CGPJ. Forma part d’un CGPJ en què és qües-
tiona el sistema d’elecció. L’opinió pública creu que és un sis-
tema “polititzat”. Què en pensa? 
És cert que aquest Consejo ha nascut sota aquesta polèmica, 
però, de fet, totes les eleccions dels membres del CGPJ neixen 
sota alguna polèmica! D’entrada, el CGPJ  no és un tribunal , les 
decisions que pren  són polítiques, i per tant és un òrgan polític.

Dit això, quan es parla de politització es fa referència al sistema 
d’elecció, el CGPJ està format per 20 persones, 12 de les quals 

són jutges  i  magistrats i els 8 restants  són escollits entre advo-
cats i altres juristes pel Congrés i el Senat, tal com explícitament 
es diu a la Constitució. Pel que fa a l’elecció dels jutges s’ha fet de 
dues maneres. Inicialment els jutges es triaven a ells mateixos, 
i llavors es va titllar aquesta forma d’elecció de corporativisme, 
perquè havent molt jutges i magistrats, que no formen part de 
cap associació judicial, perquè no és obligatori està associat, fet  
que resultava que les associacions tenien un gran pes, potser 
desproporcionat  si tenim en compte que només estan associats 
la meitat de la judicatura. Aleshores es va canviar el sistema, 
de manera que ara proposen les associacions, però també és 
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poden presentar els jutges individualment, amb avals dels seus 
companys , i la selecció es fa finalment per la sobirania popular 
(Congrés i Senat). Val a dir que el Tribunal Constitucional va 
avalar les dues fórmules.

La  que ara s’ha empleat, que és la segona, s’ha traduït en què 
l’actual CGPJ ha estat recolzat pels vots del noranta per cent 
llarg dels membres de les Corts Generals, que en definitiva són 
escollits i representen la sobirania popular i a més a més, s’ha de 
dir que han estat escollits jutges i magistrats d’associats, però 
també alguns que no pertanyen a cap associació.

Quines són les seves atribucions com a vocal del CGPJ?
El CGPJ és l’òrgan de govern dels jutges i les seves funcions 
principals són els nomenaments, els ascensos, la inspecció i el 
règim disciplinari;La finalitat de l’existència i justificació del Con-
sejo és la de sostreure al Govern la gestió de les vicissituds de la 
carrera de jutges i magistrats de manera que el Govern  no pugui 
condicionar llur independència pressionant per la via indirecta 
amb potestat pels ascensos o per la disciplina. El CGPJ, quina 
estructura i funcionament ha estat profundament reformat per 
la Llei 4/2013, està format pel ple i per les comissions.

Les decisions rellevants són competència del Ple: Nomenar 
els presidents i els magistrats del Suprem, les sancions disci-
plinàries més greus, l’aprovació dels informes preceptius sobre 
avantprojectes  dels Governs….. El dia a dia de les funcions del 
Consejo, inclosa la funció de qualificació, es porten ara a través 
de la Comissió Permanent, de la qual en formo part amb dedi-
cació exclusiva, i que ha quedat com el motor del Consejo.   Les 
altres Comissions són la disciplinària la d’afers econòmics i la  
d’Igualtat i estan formades per vocals que compaginen aquest 
càrrec amb la funció jurisdiccional si són jutges o amb la seva 
professió si són juristes.

A cada jutjat hi ha un jutge, un secretari, i l’oficina judicial. Els 
jutges depenen del CGPJ, el secretari del ministeri de Justícia, 
i el personal i els mitjans de les competències autonòmiques 
que tenen transferides les competències. Creu que tot el per-
sonal hauria de dependre del mateix organisme per a un millor 
funcionament de la justícia?
L’organització de l’Administració de Justícia té dos grans reptes: 
adaptar-se a l’Estat  Autonòmic i per tant, composat , que tenim 
-per exemple hi han vuit Estatuts  d’Autonomia que tenen previst 
el seu Consell Autonòmic de Justícia sense que encara s’hagi 
traduït aquesta previsió a la Llei Orgànica corresponent- i poder 
donar resposta a les necessitats del segle XXI.

Si hagués de dependre tot el personal de la justícia d’un mateix 
organisme, el millor i lògic és que depengués de l’òrgan de go-
vern més proper. A Catalunya tenim les competències transferi-
des en mitjans materials i personals i fora bo que es poguessin 
estendre a tot el personal, de cara a donar el millor servei a la 
ciutadania, que és, en definitiva, d’allò que es tracta. El problema 
no rau únicament en dependre de diferents institucions, sinó 
també que l’organització obeeix a una lògica que no és del segle 
XXI. Cada jutjat és un compartiment estanc i no es “parla”amb 
el del costat. La justícia és un poder però per damunt de tot és 
un servei. La mateixa independència judicial te la seva raó de 

ser en el servei, perquè és la ciutadania la que té dret a què els 
jutges resolguin el seu cas lliure de pressions en qualsevol sentit. 
L’accent s’ha se posar en el servei. La justícia ha de ser propera, 
àgil, independent…perquè la ciutadania és el que espera d’un 
servei públic.

Què opina del paper dels col·legis professionals ara que s’està 
tramitant el projecte de llei de col·legis i serveis professionals?  
Al Consejo General del Poder judicial acabem d’informar en re-
lació a la llei de col·legis i serveis professionals. En quant als 
col·legis d’advocats, ens hem pronunciat en el sentit que no es 
pot fer una distinció entre advocats. L’emparament amb la inde-
pendència és fonamental per tal de poder dur a terme la funció 
d’advocar vers un altre tant si es fa assessorament com si s’ha 
d’acudir als tribunals. Aquest paraigua que aixopluga la professió 
l’exerceixen els col·legis professionals, especialment com a ga-
rantia d’aspectes deontològics, d’independència i de cara a  què 
els serveis que rep la ciutadania siguin de qualitat. 

Cal tenir em compte a més, que els col·legis d’advocats són 
organitzacions civils que s’han organitzat allà on la societat ha 
volgut que existeixin. 

En els actes de Sant Raimon de Penyafort 2014 ha rebut la 
medalla del Col·legi en reconeixement a la seva trajectòria pro-
fessional com a advocada. Què suposa aquest reconeixement?
És una distinció molt gratificant. El Col·legi d’Advocats de Barce-
lona és la institució a nivell professional més important de tota la 
meva carrera professional. Jo vaig començar a viure el Col·legi 
tant bon punt em vaig col·legiar, participant en moltes activitats, 
a la Comissió de Cultura, a la Comissió de dret de família, a 
la Comissió de Dones Advocades, vaig ser també professora 
de l’Escola de Pràctica Jurídica, i vaig tenir l’ocasió de conèixer 
magnífics companys i companyes amb els quals m’he honorat 
de la seva amistat i col·laboració al llarg de tots aquest anys. El 
Col·legi d’Advocats ha estat una gran casa d’acollida. 

MERCÈ PIGEM I PALMÉS, Llicenciada en 
dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
especialitzada en dret canònic per la Universitat 
de Salamanca i màster en Psiquiatria Forense 
per l’Hospital Clinic de Barcelona. Advocada 
en exercici des de 1977, especialitzada en Dret 
de Família. Ha estat diputada de la Junta de 
Govern de l’ICAB, membre de l’Associació 
Espanyola d’Advocats de Família, i professora 
del Màster de Dret de Família de la Universitat 
de Barcelona, entre d’altres.

Ha estat diputada per CiU a la província de 
Barcelona (a les eleccions generals espanyoles 
de 2000, 2004, 2008 i fins al 2012).Va prendre 
possessió del càrrec de vocal del CGPJ el 4 
de desembre de 2013. L’ICAB li va atorgar la 
medalla de la corporació el 7 de febrer de 2014.  
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
ADVOCACIA EN IMATGES

7 de febrer: La Fundació Banc dels 
Aliments, a mans del seu president, 
Antoni Sansalvadó, va rebre la 
medalla de l’ICAB.

7 de febrer: D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Josep-Fermí Pinyol i Pina, Ester Capella i Farré, Dolors Montserrat 
Montserrat, Mercè Pigem i Palmés i Sílvia Gimenez-Salinas Colomer van rebre la medalla de l’ICAB. A títol 
pòstum, també es va concedir la medalla a Juan Antonio Roquetas Quadras Bordas (imatge inferior dreta).

7 de febrer: Pascual Ortuño 
Muñoz va ser guardonat amb el 
Premi Felip Portabella. 

7 de febrer: Maria Eduviges 
Pontigo Drabs va rebre el guardó 
pel Premi Noves Idees.
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7 de febrer: Víctor Pardo Cases, 
guanyador del Concurs d’Oratòria 
Amadeu Maristany.

7 de febrer:  Maria Planas Ballvé, a 
qui es va concedir el Premi Duran i 
Bas per a noves promocions.

5 de febrer: Taula rodona “La Justícia Penal Internacional, avui: El cas de 
Síria”, organitzada per la Comissió de Justícia Penal Internacional, que 
va comptar amb la intervenció de Jaume Saura i Zari Alrifai. Va presentar 
l’acte Joan Merelo-Barberà Gabriel i va ser moderat per Erika Torregrosa.

5 de febrer: Conferència organitzada per la Comissió 
de la Memòria Històrica de l’ICAB, titulada “La 
depuració franquista dels advocats de Barcelona  
(1939-1945)”, amb Vidal Masramon,  Pep Cruanyes, 
Aram Monfort i Àngel Garcia Fontanet.

5 de febrer: Taula rodona organitzada per la Comissió 
per a la Igualtat dels Drets dels Nous Models 
de Família sobre qüestions d’actualitat pràctica 
(custòdies compartides, filiació subrogada i parelles 
estables), amb Montse Fernández-Garrido, Ricardo de 
la Rosa i Carlos Villagrasa. 

7 de febrer:  Aurora Sotelo 
Vázquez, guanyadora de la  V 
edició del Premi de Treballs de 
Recerca convocat per l’Associació 
Catalana de Pèrits Judicials i 
Forenses Col·laboradors amb 
l’Administració de Justícia.

7 de febrer: Anselmo Martínez 
Cañellas, guanyador del Premi 
Miquel Casals i Colldecarrera.
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1 de febrer: Torneig de pàdel de SRP’14.

11 de desembre: Reunió de la Comissió de Dret 
Penitenciari amb els directors del Centres Penitenciaris 
de Catalunya. L’acte, encapçalat pel degà, Oriol Rusca, i 
per les diputades Blanca Olivares i Carmen Valenzuela, 
pretenia apropar posicions amb la finalitat d’afavorir  la 
situació penitenciaria dels interns.

17 de desembre: Moment del recital de Poesia Sènior 
que es va celebrar a la Sala de Recepcions del Col·legi 
d’Advocats.

18 de desembre: Taula rodona organitzada per la 
Comissió d’advocats/des mediadors/res amb el títol 
“Reptes de la mediació penal”, amb el magistrat 
Santiago Vidal Marsal, el mediador Alberto Olalde 
Altarejos i l’advocat  Jaume Antich Soler. Presentada 
per la diputada Mercè Claramunt i  moderada per 
Jordi Casajoana, president de la Comissió d’advocats/
des mediadors/es. 

26 de gener: Els participants del torneig de Futbol 7 de SRP’14.

4 de febrer: Els equips participants del torneig de Futbol 11 de SRP’14.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
ADVOCACIA EN IMATGES
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público: Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 3ª ed. Madrid: 
Tecnos, 2013. (Codis)

VIDALES RODRÍGUEZ, 
CATY; CARQUE VERA, JOSÉ 
LUIS (COORDS.); AGUIRRE 
HERNÁNDEZ, JORGE M....[ET AL.]
Policia comunitaria: una policía 
para la sociedad del siglo XXI. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[351.74(4-672UE)Pol]  

 
DRET CIVIL
ACEVEDO BERMEJO, ANTONIO
Guía práctica sobre filiación, 
paternidad y patria potestad. 
Madrid: Tecnos, 2013. 
[347.63(46)(036)Ace]

ALBIEZ DOHRMANN, 
KLAUS JOCHEN
Ocupación, hallazgo y tesoro: 
reminiscencias civiles: 
revisión y actualización legal, 
jurisprudencial y doctrinal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.232(46)Alb]  

BLANDINO GARRIDO, 
Mª AMALIA
Formularios de compraventa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.451(46)(083.2)Bla]  

Manual para la gestión inteligente 
del ayuntamiento: hoja de 
ruta hacia la administración 
inteligente: de la administración 
electrónica a la inteligente, 
y más allá. Las Rozas (Madrid): 
El Consultor de los  
Ayuntamientos (La Ley), 2013.  
[35(46)(035):004.7Man]

CALONGE VELÁZQUEZ, 
ANTONIO; ORDUÑA PRADA, 
ENRIQUE
La disolución de los 
Ayuntamientos: el caso singular 
de Marbella. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [352.071(46)Cal]   

CASADO CASADO, LUCÍA; 
FUENTES I GASÓ, JOSEP 
RAMON; GIFREU FONT, 
JUDITH (DIRS.)
Prestación de servicios, 
administraciones públicas 
y derecho administrativo: 
especial referencia al derecho 
ambiental. Valencia: Generalitat 
de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[342.721.6(4-672UE):351.777Pre]  

CODINA GARCÍA-ANDRADE, 
XAVIER
Los intereses de demora y 
la Administración. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.426.64(46):35Cod]  

EZQUERRA HUERVA, ANTONIO; 
OLIVÁN DEL CACHO, JAVIER 
(DIRS.)
Estudio de la Ley de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[351.95(46)Est]  

LORA-TAMAYO VALLVÉ, MARTA
Urbanismo y derecho de 
propiedad en Estados Unidos. 
Madrid: Fundación Alfonso Martín 
Escudero: Iustel, 2013. (782-261)
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REVISTES
La Ley derecho de familia: revista 
jurídica sobre familia y menores 
[en línia]  
Editor: La Ley
ISSN: en tràmit
Periodicitat: trimestral
1r fasc.: n. 1 (enero 2014)
Accéssible només des de la sala 
Multimèdia de la Biblioteca 

 

Revista de derecho local [en línia]  
Editor: Grupo Editorial El Derecho 
y Quantor 
ISSN: 2255-3649 
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1 (oct. 2012)
Accéssible només des de la sala 
Multimèdia de la Biblioteca

DESTAQUEM:
Número monogràfic “Le Ley de 
emprendedores: análisis de los 
aspectos laborales, mercantiles 
y fiscales”, EN: Estudios 
Financieros. Revista de trabajo 
y seguridad social. Recursos 
humanos. Comentarios casos 
prácticos, n. 369, dic. 2013, 264 
p., i Estudios Financieros.  Revista 
de contabilidad y tributación. 
Comentarios, casos prácticos , n. 
369, dic. 2013, 256 p.  
Editor: Centro de Estudios 
Financieros 
 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
ALMONACID LAMELAS, VÍCTOR 
(COORD.); ALAMILLO, IGNACIO 
(AUTS.)…[ET AL.]

MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO
Crisis y reconstitución de la 
estructura territorial del Estado. 
Madrid: Iustel, 2013. 
[353(46)Muñ]

RAZQUIN LIZARRAGA, 
MARTÍN MARIA
La confidencialidad de los datos 
empresariales en poder de las 
administraciones públicas: (Unión 
Europea y España). Madrid: Iustel, 
2013. [342.738(46):35Raz]

RÍUS DIEGO, FRANCISCO JOSÉ 
Casos prácticos para inspector de 
policía: adaptado conforme a la 
Ley Orgánica 5/2010. 
Madrid: Tecnos, 2013. 
[351.74(46)(035)Riu]

RODRÍGUEZ GUITIÁN, 
ALMA MARÍA
Reproducción artificial post 
mortem: análisis del artículo 9 
de la Ley 14/2006 de 26 de mayo 
sobre técnicas de reproducción 
humana asistida. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.63(46):340.614Rod]  

ROQUETA BUJ, REMEDIOS
Crisis económica y deporte 
profesional. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2013. 
[351.855.3(46):796Roq]

SANDE PÉREZ-BEDMAR, 
MARÍA DE
Reformas laborales y 
administraciones públicas. 
Valladolid; Pamplona: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2013. 
[35.087(46):331San]  

TEROL BECERRA, MANUEL; 
JIMENA QUESADA, LUIS (DIRS.)
Tratado sobre protección de 
derechos sociales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[351.84(035)Tra]   

�
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BLASCO GASCÓ, 
FRANCISCO DE P.
Cuestiones de responsabilidad 
civil en la edificación. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013.
[347.56(46):69Bla]  

BLASCO GASCÓ, 
FRANCISCO DE P.
Instituciones de derecho civil: 
derecho de familia. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.6(46)(035)Bla]  

GARCÍA GONZÁLEZ, 
JOSÉ ANTONIO
El ejercicio acumulado de la 
acción de cosa común en el 
proceso de familia. Barcelona: 
Biblioteca del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, 2013. Accés lliure 

GUTIÉRREZ SANTIAGO, PILAR
La “Vida marital” del perceptor 
de la pensión compensatoria: el 
artículo 101.1 del Código Civil, 
la nueva relación de pareja 
del cónyuge divorciado y su 
problemática como causa de
extinción de la pensión. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.627.2.03(46)Gut]

Legislación básica 
arrendamientos urbanos y 
normas complentarias: incluye 
la reforma efectuada por la Ley 
4/2013. Las Rozas (Madrid): 
Sepin, 2013. [347.453.3(46)Esp]

SALASSA BOIX, RODOLFO 
La tributación de la renta derivada 
del comercio de derechos de 
emisión de dióxido de carbono. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[351.777.6(4-672UE):336.2Sal]  

VEGA BORREGO, FÉLIX ALBERTO; 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CÉSAR
Impuesto sobre el patrimonio. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[336.226.2(46)Veg]  

DRET 
INTERNACIONAL
REGUEIRO GARCÍA, Mª TERESA; 
PÉREZ ÁLVAREZ, SALVADOR 
(DIRS.)
Gestión de la diversidad 
cultural en las sociedades 
contemporáneas. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[341.1/.8:316.4Ges]  

 

DRET LABORAL
 
AMAUGER-LATTES, MARIE-
CÉCILE; ESTEBAN LEGARRETA, 
RICARD (DIRS.); YSÀS 
MOLINERO, HELENA (COORD.); 
AMAUGER-LATTES, MARIE-
CÉCILE...[ET AL.]
La protección del empleo de 
los trabajadores de edad: una 
perspectiva franco-española. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331(46)Pro]  

BAYLOS GRAU, ANTONIO; 
FLORENCIO THOMÉ, CANDY; 
GARCÍA SCHWARZ, RODRIGO 
(COORDS.)
Diccionario internacional de 
derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2014. [331(038)Dic]  

MONTERO AROCA, JUAN
Disolución y liquidación de la 
sociedad de gananciales. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.627.2.03(46)Mon]  

MURGA FERNÁNDEZ, JUAN 
PABLO; TOMÁS TOMÁS, 
SALVADOR (COORDS.)
Cuestiones actuales de 
derecho patrimonial desde una 
perspectiva ítalo-española. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.2(45:46)Cue]  

El presidente, el secretario-
administrador y otros cargos en 
la comunidad de propietarios. 
Las Rozas (Madrid): Sepin, 2013. 
[347.238.3(46)Pre]

SIMÓN MORENO, HÉCTOR
El proceso de armonización de 
los derechos reales en Europa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.2(4-672UE)Sim]  
  

DRET 
CONSTITUCIONAL 

ARIÑO ORTIZ, GASPAR
La Corona: reflexiones en voz 
baja. Madrid: Iustel, 2013. 
[342(46)Ari]

FABEIRO FIDALGO, PATRICIA
El derecho de usar y el deber 
de conocer las lenguas en la 
Constitución Española de 1978. 
Madrid: Iustel, 2013. 
[342.725(46)Fab]

JIMÉNEZ DE PARGA, MANUEL
Los 500 brevetes de Secondat: 
cuatro años de anotaciones a la 
actualidad. Madrid: Iustel, 2013. 
[342Jim]

LAURENZO COPELLO, PATRICIA; 
DURÁN MUÑOZ, RAFAEL (COORDS.)
Diversidad cultural, género y 
derecho. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [342.722(46):347.156Div]  

LÓPEZ CASTILLO, ANTONIO 
(DIR.); FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ 
HERNÁNDEZ, INÉS…[ET AL.]
Lenguas y Constitución Española. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[342.725(46)Len]  

MESA MARRERO, CAROLINA 
(DIR.); GRAU PINEDA, CARMEN 
(COORD.)
Mujeres, contratos y empresa 
desde la igualdad de género. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[342.722(46):347.156Muj]  

DRET FISCAL
GALÁN SÁNCHEZ, ROSA Mª
Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[336.226.11(46)Gal]  

HERRERO DE LA ESCOSURA, 
PATRICIA; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, ANA ISABEL 
Impuesto sobre la renta de los no 
residentes. 2ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [336.227.7(46)Her]  

JABALERA RODRÍGUEZ, ANTONIA 
(COORD.); BARCIELA PÉREZ, 
JOSÉ ANTONIO (AUTS.)...[ET AL.]
Fiscalidad empresarial en Europa y 
competitividad. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[336.22(4-672UE)Fis]  

MARÍN BENÍTEZ, GLORIA
¿Es lícita la planificación fiscal?: 
sobre los defectos de neutralidad 
y consistencia del ordenamiento 
tributario. VallAdolid; Pamplona: 
Lex Nova Thomson Reuters, 2013. 
[343.359(46)Mar]  

   Trobareu l’accés a la versió electrònica 
al catàleg de la Biblioteca a www.icab.cat 
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GARCÍA ECHEGOYEN, ENRIQUE
Análisis de la jurisprudencia a 
partir de la reforma laboral de 
2012. Barcelona: Biblioteca del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
2013.   Accés lliure 

GONZÁLEZ BIEDMA, EDUARDO
Ley de prevención de riesgos 
laborales. 9ª ed. Madrid: Tecnos, 
2013. (Codis)
 
GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA: 2013. MADRID: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2013. 
[331.15(46)”2012”(036)Gui]   

IGLESIAS CABERO, MANUEL
Relación laboral de carácter 
especial del personal de 
alta dirección: Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto. 
Valladolid; Pamplona: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2013. 
[331.111(46):347.72.036Igl]  

MERCADER UGUINA, JESÚS R. 
(DIR.); PUEBLA PINILLA, ANA DE 
LA (COORD.); PUEBLA PINILLA, 
ANA DE LA (AUTS.)…[ET AL.]
Esquemas de derecho del trabajo 
II: derecho sindical. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331.88(46)(083.13)Esq]  

MURCIA MOLINA, SONIA
La Seguridad Social de 
los artistas profesionales 
en espectáculos públicos. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.111(46):351.758Mur]  

NOGUEIRA GUASTAVINO, 
MAGDALENA; GARCÍA BECEDAS, 
GABRIEL (DIRS.)
Lecciones de jurisdicción social. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.16(46)”2011”(035)Lec]  

BLASCO LAHOZ, JOSÉ 
FRANCISCO
Las pensiones por jubilación: 
el régimen jurídico de las 
pensiones contributivas por 
jubilación de la Seguridad Social, 
de clases pasivas y del SOVI. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[368.43(46)Bla]  

BENEYTO CALATAYUD, PERE J.; 
TORRE PRADOS, ISABEL DE LA; 
NOVA MELLE, PILAR 
Trabajo y empresa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331(46)(035)Ben]  

BODAS MARTÍN, RICARDO; SALA 
FRANCO, TOMÁS
Manual de jurisprudencia laboral: 
parte segunda: (derecho colectivo). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331(46)(035)Bod]  

DUEÑAS HERRERO,  
LAURENTINO JAVIER
La acción protectora del régimen 
general de la Seguridad Social. 
Valladolid; Pamplona: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2013. 
[368.4(46)(035)Due]  

FERNÁNDEZ ORRICO, 
FRANCISCO JAVIER
El convenio especial: una 
respuesta al futuro de las 
prestaciones de la Seguridad 
Social.  Valladolid; Pamplona: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2013. 
[368.412.9(46)Fer]  

ROQUETA BUJ, REMEDIOS; 
GARCÍA ORTEGA, JESÚS (DIRS.); 
AGÍS DASILVA, MONSERRAT 
(AUTS.)…[ET AL.]
Derecho de la Seguridad Social. 
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [368.4(46)(035)Der]  

 

DRET MERCANTIL
ALONSO PÉREZ, ÁNGEL; POUSA 
SOTO, RAQUEL 
2000 soluciones contables 
PGC: 2013. Valencia: CISS, 2013. 
[347.719(46)Alo]

ALONSO PÉREZ, ÁNGEL; POUSA 
SOTO, RAQUEL
2000 soluciones contables PGC 
pymes: 2013. Valencia: CISS, 
2013. [347.719(46)Alo]

ASENSI MERÁS, ALTEA
Régimen jurídico de las 
subastas electrónicas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.
[347.74(46):004.7Ase]  

BESTUÉ, CARMEN
Los contratos traducidos: la 
traducción de los contratos de 
licencia de uso de programas 
de ordenador. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.78(46):004.4Bes]  

CAMPUZANO, ANA BELÉN; 
SEBASTIÁN, RAFAEL; TORTUERO, 
JAVIER
Esquemas de derecho concursal. 6ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.736(46)”2011”(083.13)Cam]  

MARTÍNEZ GINER, LUIS ALFONSO
Concurso de acreedores y 
derecho tributario. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.736(46)”2011”:336.2Mar]   

OLESTI RAYO, ANDREU 
(COORD.); ARMENGOL FERRER, 
FERRAN …[ET AL.]
Crisis y coordinación de 
políticas económicas en la 
Unión Europea. Madrid: Marcial 
Pons, 2013. [733-150] 

RECIO GAYO, MIGUEL
Esquemas de derecho 
de las TIC. Valencia: 
Tirant lo Blanch,2014. 
[347.74(46)083.13):004.7Rec]    
 
 

DRET PENAL
FARALDO CABANA, PATRÍCIA; 
PUENTE ABA, LUZ MARÍA 
(DIRS.)
Las penas privativas de 
derechos y otras alternativas 
a la privación de libertad. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.27(46)Pen]  

FUSTER-FABRA TORRELLAS, 
JOSÉ MARÍA
En Toga de abogado: un 
abogado que se enfrentó 
al terrorismo. Barcelona: 
Planeta, 2013.
[343.341(46)(09)Fus]
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RECENSIÓ

L’estudi analitza la qüestió de la possible reversibili-
tat dels drets socials, els seus límits i condicions, en 
el marc de la preocupant situació econòmica i social 
actual. Partint de la situació doctrinal i jurispruden-
cial existent a Espanya, el treball argumenta com la 
Constitució conté autèntics drets subjectius socials 
exigibles jurídicament i entreteixits amb altres drets 
constitucionals. Si bé es pren en consideració el prin-
cipi d’estabilitat pressupostària i els criteris d’eficiència 
i economia continguts en la Constitució, després de 
tenir en compte la pròpia jurisprudència del Tribunal 
Constitucional Espanyol i dels tribunals d’altres països, 
es conclou que els drets socials tenen un nucli mínim 
inviolable, resistent a intervencions legislatives i admi-
nistratives, que, cas d’afectar, seran inconstitucionals.
El treball proposa sis mesures concretes que, d’adoptar 
en el futur, podrien ajudar a racionalitzar jurídicament 
la tensió entre els drets i el principi d’estabilitat pressu-
postària constitucional, coadjuvant a una millor gestió 
pública i una major sostenibilitat social.

PONCE SOLÉ, JULI 
El derecho y la (ir) reversibilidad 
limitada de los derechos sociales 
de los ciudadanos: las líneas rojas 
constitucionales a los recortes y 
la sostenibilidad social. Madrid: 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, 2013. [342.7(46)Pon] 

Menció honorífica del Premi Ferrer 
Eguizábal sobre Dret administratiu 2012

ARYMEDIA (COORD.) ; ALZATE 
SÁEZ DE HEREDIA, RAMÓN 
(AUTS.)…[ET AL.]
Manual de mediación civil y 
mercantil y su práctica on-line: 
adaptado a la Ley 5/2012 y a 
su Reglamento de desarrollo 
aprobado por RD 980/2013. Las 
Rozas (Madrid) : Sepin, 2014. 
[347.4/.7(46)(035):304Man]

Aquesta obra desenvolupa una visió àmplia i des de 
diferents punts de vista de la mediació, especial-
ment, l’empresarial. S’hi analitzen la Llei 5/2012 i 
el RD 980/2013 que el desenvolupa amb especial 
menció de la pràctica de la mediació en línea, tan a 
nivell tecnològic com de les tècniques que el media-
dor pot aplicar a través d’aquest canal. Inclou una 
secció de preguntes més freqüents.

GONZÁLEZ RUS, 
JUAN JOSÉ (DIR.) 
La criminalidad organizada. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.341(46)Cri]  

MENDOZA CALDERÓN, SILVIA
El derecho penal frente a las 
formas de acoso a menores: 
bullying, ciberbullying, 
grooming y sexting. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.436(46)Men]  

PÉREZ ALONSO, ESTEBAN 
El error sobre las 
circunstancias del delito. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.229(46)Per] 

REDONDO, SANTIAGO;  
GARRIDO, VICENTE 
Principios de criminología. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.9(46)(035)Red]  
 

DRET PROCESSAL  
Informe 2013: observatorio 
de la actividad de la justicia: 
10 indicadores de actividad. 
Las Rozas (Madrid): Fundación 
Wolters Kluwer, 2013. 
[347.97(46)Inf]

LÓPEZ, JOAQUÍN MARÍA 
Lecciones de elocuencia 
forense. Valencia: Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Madrid: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.965.4Lop]  

MARTÍN PASTOR, JOSÉ
El auto de cuantía máxima. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[347.952(46):347.518Mar]

MARTÍNEZ FRANCISCO, 
NIEVES
Los plenos no jurisdiccionales 
del Tribunal Supremo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.91(46)Mar]  

MONTERO AROCA, JUAN
El caso Intervida: sobre la 
inseguridad jurídica y la falta 
de tutela judicial en el Reino 
de España. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.9(46):342.722Mon]   

MONTERO AROCA, JUAN
El proceso civil: los procesos 
ordinarios de declaración y de 
ejecución. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [347.91(46)Mon]  

Práctica contenciosa para 
abogados 2013: los casos más 
relevantes sobre litigación 
y arbitraje en 2012 de los 
grandes despachos. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[347.965(058):351.9Pra]

SANDEL, MICHAEL J.
Justicia: ¿hacemos lo que 
debemos?. Madrid: Debate, 
2011. [347.97San]
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OFERTES 
 
Despatx a compartir

Aragó/Muntaner, 
conserjeria.65m2 exterior. 
2 salas, recepción, zonas 
comunes, baño completo, 
reformado, equipado, adsl, a/a 
(2), frio -calor. 650 euros. Tel. 
686062581. 

Aragó/Pg. de Gràcia, excelente 
imagen, varios despachos de 
11 a 15 m2, de 250 a 350 euros, 
secretaria, conserje, sala juntas 
29m2. Jordi 676972089. 

Arc de Triomf. Despatx moblat, 
cèntric, ben comunicat, amb sala 
de juntes compartida. Lloguer 
a convenir. Tel. 938942809/ 
651090396. 

Aribau/París, 12 m2 en despatx 
de 200 m2 en finca clàssica amb 
porteria, 2 sales reunions. 275  
euros, tot inclòs excepte telèfon. 
Tel. 933214485. 

Av. Diagonal/l’Illa, despatx per 
reunions i visites 110 euros/
mes, sales de visites i de 
juntes, domiciliació, gestió 
correspondència, fax, fotocòpies, 
wifi i imatge corporativa. Tel. 
936111104. 

Av. Diagonal/Muntaner, 110 
euros/mes. Sense límits. 
Excel·lent imatge. varies sales 
de visita i de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, fax, 
fotocòpies i wifi. Tel. 932007805. 

Av. Roma/Casanova. 2 salas 
de 12 m2 por 325 euros cada 
una. Todos servicios incluidos: 
adsl, a/a, luz, agua. Posible 
colaboración.  Tel. 934514477. 

Balmes/Av. Diagonal, moblat i 
molt lluminós amb tots els serveis 
inclosos. Finca modernista. 300 
euros/mes . Interessats trucar a 
Judith 670758038. 

Despachos virtuales en 
Balmes/Diagonal, servicio de 

Anuncis

recepcionista, foro de letrados, 
wifi, sala de juntas, despachos 
individuales. 130 euros/mes. 
despachovirtualbalmes@gmail.
com 

Balmes/Laforja, 12 m2s, tots els 
serveis, finca amb presencia, 
calefacció, parquet, 300 euros. 
Tel. 661263957. 

Balmes/Maria Cubí, a/a, 2 
despachos (1 amueblado) 
posibilidad puesto pasante, todos 
los servicios incluidos: Secretaria 
llamadas, fibra optc, fotoc, sala 
de juntas, Tel.607922911. 

Balmes/Rosselló,conserge. 
15m2, a/a, parket. Secr.8h, s. 
d’espera, juntes, adsl, centraleta, 
multifunc., neteja, alarma, llum, 
aigua. t.incl. 480  euros/mes 
+ trucades. Belén.  info@bda-
abogados.com 

Casanova/Aragó. Finca con 
conserje. Amueblado. ADSL. 
Sala de espera. 200 euros/mes. 
639306378. 

Consell de Cent/Balmes - Finca 
regia de 330m2, despachos 
individuales y zona común. 18m2, 
895 euros. Todos los servicios, 
mobiliario, salas reuniones y 
recepción. Raquel 934145448. 

Despatx d’advocats, al centre 
Barcelona, dos oficines 
individuals exteriors, amb tots 
els serveis (wifi, neteja, escàner, 
serveis), tarifa plana tot inclòs. 
Tel.619556510. 

Despatxos/Ciutata de la Justícia, 
200 i 300 euros/m exterior, Sala 
de juntes. Wiffi, edifici oficines 
a 100 m Jutjats, Recepció, 
Conserge 24 h, col·laboracions. 
Tel. 629338084. 

Felipe II/Meridiana: Despacho 
amueblado con todos los 
servicios. Dispone de sala de 
juntas, adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza incluida. 
275 euros. Montse 933521367. 

Londres/Villarroel. 12 m2 
en Despacho colectivo en 
funcionamiento 170 m2, 
reformado y equipado. 350 euros. 
Secretaria, ADSL, c/a/a, agua, 
luz, sala juntas 35m2, posibles 
colaboraciones. Tel. 618903012. 

Mallorca 75, a compartir. 2 
Despachos libres uno 250� y otro 
200�, sala de juntas, conserje y 
wifi. Posibles colaboraciones. Tel. 
676870126. 

Mallorca/Balmes. Conserge. 
Dos despatxos moblats 14m 
ext.500 euros/mes,10m int. 
350 euros/mes. Sala reunions. 
Wifi, llum,aigua, telèfon, a/a/c, 
gestió de trucades, neteja Tel. 
654388260. 

Mallorca/Rbla. Catalunya, 
despatx virtual amb secretària 
i sales de juntes per a rebre 
visites. gestió de trucades, fax, 
notificacions, wifi... excel·lent 
imatge. 100 euros/mes. Tel. 
932722949.  

Muntaner/Còrcega, despatx 
interior, 6 m2, finca règia, 
parquet, a/a, sala de juntes, fax, 
fotocop., BD E.D., WIFI, possibles 
col·laboracions. 160 euros. Tot 
inclòs. Tel. 630876120. Màrius 

Pau Claris/Gran Via, bufet 
recentment reformat en finca 
clàssica amb porteria, molt bona 
imatge, possibilitat de disposar 
de 1 o 2 despatxos moblats, zones 
i serveis comuns, tot inclòs. Tel. 
933185970. 

Pl. Dr. Letamendi. 6è pis, 50m2, 
molta llum, climatitzat, amb 
parquet i ben comunicat, 300 
euros/mes, inclou neteja i llum, 
sense telèfon. Rosa Mañé. Tel. 
934516683-669325793. 

Roger de Llúria, elegant, exterior, 
amb balcó i molt lluminós. Tot 
inclòs: Recepció, neteja, aire, 
copiadora, wifi, fax. Molt bon 
ambient de treball. Possibles 
col·laboracions. 934570000. 

Roger de Llúria, despacho 
luminoso, derecho de empresa, 
decoración vanguardista muy 
elegante, gran sala de juntas, 
excelente imagen y ubicación.395  
euros. Tel. 933437040. 

Roger de Llúria/Provença, ens 
queda 1 despatx lliure. Serveis: 
secretaria,fax, sala juntes, etc. 
S’ha de veure. Bon ambient 
de treball i possibilitat de 
col·laborar. Preu a convenir. Tel. 
616935036. 

Ronda General Mitre,163 baixos 
despatx per visites i reunions, 
amb Sales de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, fax, 
fotocòpies i wifi sense límits. Tel. 
932531950 per 250 euros. 

Sagrera, zona muy bien 
comunicada. Despacho 
amueblado, sala juntas, adsl, 
fotocop, aire acondicionado, 
calefacción, alarma, limpieza. 275 
euros/mes. Montse 676461385. 

Urquinaona, despacho virtual. 
Recepción de correo, fax y sala 
de juntas. Tel. 692030592. 

Valencia/Pg. de Gràcia. 
Secretaria virtual (domiciliació, 
gestió correu/fax) i preciosa sala 
de reunions per rebre clients al 
despatx. Tarifes: 50, 100 i 150 
euros/mes. Tel. 626870160 . 

Valencia (P. Gracia/Rambla 
Catalunya). Despachos grandes. 
Incluye recepcionista y acceso 
a todos los elementos: fax, tel, 
fotocopiadora, internet, etc. 750 
euros. Tel. 639311037. 

Valencia/ Rbla. Cataluña. 
Despacho Virtual. 80 euros/
mes. Sala de juntas, domiciliar 
actividad, recepción de llamadas, 
fax, notificación diaria por e-mail.
ver fotos. www.bufetevirtual.com 

Via Laietana/Pl. Urquinaona. 
Alquiler de 2 Salas de juntas por 
horas y recepción de correo. 
Precio a convenir. Tel. 670885724 
/ 657133946. 
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Vilanova i La Geltrú. 
subministres, Tel/ Fax, ADSL, 
Fotocopiadora, Sala de Juntes, 
per 225 euros/mes, compartint 
tasques de secretaria. 
aguilarmerce@icab.cat. 

Vilanova i la Geltrú, despatx 
individual de 16 metres quadrats 
en bufet col·lectiu a la Rambla 
Principal. Moblat. 350.-euros/
mes amb totes les despeses 
incloses. Moblat al centre. Tel. 
676343825. 

 
Despatx per llogar o 
vendre 
 
Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. Venta o alquiler despacho 
con tres salas y recepción, 77 
m2, con todas las instalaciones. 
Tel. 628536665; 938935612 y 
juricano@telefonica.net 

Se traspasa despacho, 
Fontanella, 50m2, zona común, 
recibidor, aseo y trastero. 
Mobiliario y biblioteca completa, 
a/a/c, fax i fotocopiadora. Más 
información, , tel. 627942271. 
Pablo.  

Venta de despacho, c/Tuset, 110 
m2. Interesados llamar al tel. 
650918856. 

Despacho/piso, en finca regia, 
en venta, 105 metros, parquet, 
ascensor, zona Plaza España, 
calefacción y aire acondicionado. 
220.000 euros. Joan 
605251553/932289890. 

 
 
Col·laboracions 
 
Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions en 
dret penal i civil i substitucions 
a judicis arreu de Catalunya. Tel. 
666391099. 

Advocada amb despatx a València 
i filial a Barcelona, ofereix 
col·laboracions en dret laboral 
i matrimonial. Substitucions 

a judicis arreu de Catalunya. 
637317622 i especialment a Vic. 

Advocada especialista en dret 
laboral i seguretat social amb 
despatx propi s’ofereix per 
realitzar col·laboracions. Zona: 
Anoia/Penedès/Baix Llobregat. 
Tel. 938019027. 

Advocada exercent des de 
2003 s’ofereix per assumir 
cartera de clients en casos de 
jubilació, malaltia o cessament 
d’ activitat per qualsevol causa. 
Disponibilitat immediata. 
Responsable i eficient. Tel. 
600342680. 

Abogada con amplia experiencia 
en derecho de la circulación, 
derecho laboral y civil me 
ofrezco para colaborar con otros 
despachos. Tel. 690055272. 

Abogado fiscalista con dilatada 
experiencia y despacho propio 
se ofrece para colaboraciones en 
asesoramiento y gestión fiscal y 
tributaria. Tel. 600084868. 

Abogado, perito calígrafo, ofrece 
colaboración para informes sobre 
falsedad documental y firmas. 
Tel. 666170107 masalicia@icab.es 

Abogado, de origen indio, con 
despacho propio en Barcelona 
desde 1996 ofrece, como experto 
en el mercado indio, colaboración 
en el servicio de India Desk. Tel. 
620 633 029. 

Despacho especializado en 
procesal, civil, mercantil y 
familia, se ofrece para colaborar 
en dichas materias. Contactar 
con Sr. Didac Carrillo. Tel. 
93215.56.95/dcarrillo@dc-
abogados.com 

 
 
Diversos 
 
Abogado, Api y Aparejador 
Tasaciones inmobiliarias 
(rusticas y urbanas), cálculo de 
patrimonios, lotes hereditarios, 

legítimas. Amplia experiencia 
judicial. Tel. 616612529. 

Llogo pis 80m2, obra nova, 
Corcega 524, (Sagrada Familia), 
1.100 euros/mes (negociable), 
3habs, 2wc, electrodomèstics 
nous inclòs, a/a/c, terrassa, 
mobles no,orientat Sud. Tel. 
637417919. 

New York, no gaste en hoteles, 
se alquilan habitaciones en 
apartamento para turistas. 
Recomendado. Tel. 636212598. 

Alquilo piso en Gracia Nova. 
Exterior, bien comunicado. 3 
hab, dos dobles, altillos, cocina 
equipada, recién pintado. 
800 euros. Con muebles. Link 
http://www.idealista.com/
inmueble/27199369/.  Tel.  
667086495. 

Local de 145 m2 a pie de 
calle, acristalado y totalmente 
reformado. Zona de archivo, sala 
de juntas, aseo y cocina. Zona Les 
Corts. Tel. 654880626. 

Plaza de parking en venta o 
alquiler. A buen precio: Vehículo 
y moto. (Zona Poblenou, 
entre calles Ramón Turró y 
Espronceda). Móvil 659599952. 

Advocat recentment jubilat 
ofereix ús de despatx a compartir 
(fibra òptica, A.C.), a 50 m TSJ, a 
exercents interessats en comptar 
amb el consell i suport d’un lletrat 
sènior. 395 euros/mes, tot inclòs. 
Tel. 932657156. 

Venc pis a Cornellà de Llobregat, 
carretera d’Esplugues, davant 
tram baix i prop Pl. Marsans per 
85.000 euros, de 60 m2 aprox, 
sense ascensor. Tel. 630034540. 

Local en perfecto estado, a pie de 
calle con 2 entradas. superficie 
de 65 m en planta y 65 m en 
sótano, junto metro línea 5, 1 y 
9, y cercanías. Baño nuevo. 700 
euros. Tel. 699027992. 

Venc torre unifamiliar a 
Bellaterra: parcel·la 1500m2, 
edif. 600m2, tres plantes, sis 
habitacions, quatre cambres de 
bany. Calefacció. Garatge. Vistes 
a Collserola. 825.000 euros. Tel. 
609810227. 

Vendo solar de 800 m2, para 
vivienda unifamiliar en Vallirana, 
urbanización la Selva Negra 
catalana. Al corriente de pagos 
y obligaciones. Tel. 699564646. 
sanahuja@icab.es. 

Alquilo plaza de aparcamiento 
grande en calle Borrell entre 
Valencia/Mallorca. Tel. 
625070824. 

Lloguem apartament a l’escala, a 
25 m, platja de Riells. dues hab. 
dobles. terrassa vistes al mar. 
equipat. setmana santa: 500 
euros, setmanes:juny/set.500 
euros, jul/ag.600 euros. Venda 
160.000 euros. Tel. 655901392. 

 
 
DEMANDES 
 
Col·laboracions
 
Advocat i llicenciat en Educació 
Física. Cerco col·laborar 
externament amb bufets. Em 
dedico al dret de l’esport. Tel. 
680339742. 

 
Despatx a compartir 
 
Busco compañero/a para 
compartir despacho en 
Barcelona, sito en Gran Vía de 
les Corts Catalanes/Urgell, muy 
céntrico. Tel. 622248866. 

Busco mercantilista o fiscalista 
que quiera alquilar despacho 
(incl Sala Reuniones, wifi, telf, 
secr, serv limpieza), y crear 
colaboraciones. El despacho está 
en zona alta, Mandri. 670804813. 

50  FEBRER 2014  MÓN JURÍDIC  






